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Ö N SÖ Z

Mülkiyeliler Birliği Vakfı, ikinci armağan kitabını, sevgili hocamız Prof. 
■Saden Aren için yayınlamaktan onur duymaktadır.

Prof. Sadun Aren, yalnız biz Mülkiyeliler için değil, ders verdiği tüm 
okullarda yetiştird iğ i öğrencileri için gerçek anlamda bir efsanedir. 
Ekonominin temel sorunlarını, çok az kimse, onun kadar kolay kavranacak 
biçimde anlatabilmiştir. Doğru düşünmenin sırlarını en çok o öğretmiştir. 
Sayın Aren, yetiştirdiği öğrencilerine kendinden bir parça vermiştir. Bir 
anlamda, binlerce Sadun Aren yetiştirmiştir. Yaşamın değişik dalgalanmaları 
içinde bu insanlar, ayrımlı yollarda da olsalar, inanıyor ve biliyorum ki, 
yaptıkları her eylemde içlerinde bulunan Sadun Hoca'dan kalma bir izle 
dikkatli ve elleri titreyerek iş görmektedirler. Yani bunlardan bazıları birtakım 
olumsuzluklar üretseler bile yine de dürüst bir kırıntı tavır parçacığından, 
ülke yararına binlerce kazanım üremektedir.

Prof. Sadun Aren, yalnız bir öğretim üyesi olarak değil aynı zamanda 
bir siyaset adamı olarak da ülkesine ve insanlarına hizmet etmiştir ve 
etmeye devam etmektedir. O, Türkiye işçi Sınıfı'nın da öğretmenidir. Türkiye 
İşçi Partisi Milletvekili ve DİSK Araştırma Bürosu yöneticisi olarak, az 
görülen aydın namusu anlayışı içinde görev yapmıştır. Bu uğurda uğradığı 
sıkıntılar, işkenceler onu inandığı çizgiden döndürememiştir.

Prof. Sadun Aren, gençliğe inancın örneği az görülen simgesidir. 
Bütün yaşamı boyunca genç insanları anlamaya çalışmış, onlarla ağabey- 
kardeş ilişkisi içinde bulunmuş ve doğru yolda destek olmaya çalışmıştır.

Bu armağan kitap, o'nun öğrencilerinin çalışmalarını yansıtıyor. O'na 
lâyık olmanın tek yolu düşünmek, çalışmak ve bir ürün ortaya koymak. Ama 
o ürün kesinkes ülkenin, halkın yararına olmalı. O ürün bilime dayalı olmalı, 
çağdaş olmalı. Çocukların, işçilerin, saçı bitmetik yetimlerin hakkını savunu
yor olmalı. Barışçı olmalı ve en önemlisi sevi dolu olmalı. Yaşadığımız 
koşullarda ne kadar zor iş değil mi, o ’na lâyık olabilmek.

"Sadun Aren'e Armağan" kitabını, yayına Prof. Dr. Tuncer Bulutay 
hocamız hazırladı. Kendisi herkesçe bilinen özenini, titizliğini ve inanıyorum 
sevgisini bu yapıtın hazırlanmasına harcadı. Tüm Mülkiyeliler adına kendi
sine teşekkür ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Vakfı, Sayın Sadun Aren'in bize verdiklerinin 
yanında bir damla bile olamayacak bu armağan'ın yayınlanması ile, uzun 
yıllardır yerine getirilemeyen bir görevi de yapmış olmanın kıvancını 
taşımaktadır. Sayın hocamıza bundan sonraki yaşamında sağlıklar, mutluluk
lar diliyoruz.

Alper AKTAN 
Mülkiyeliler Birliği Vakfı 

Başkanı
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DERLEYENİN  ÖNSÖZÜ

Prof. Sadun Aren'in düşünür, bilim adamı, öğretici, politikacı olmak gibi 
birçok niteliği vardır. Biz bu kitapta hocamızın yalnızca bilim adamı niteliğini, 
onun da belli bir dönemde Siyasal Bilgiler Fakültesi'yle ilgili yanını gözönüne 
almakla yetindik. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bu dönem ve ortamda yetiş
miş öğretim üyeleri olarak hocamız Sadun Aren'e yazılarımızla şükranlarımızı 
sunmak istedik.

Bence, giriş kısmında açıklamaya çalışacağım gibi, Türkiye'de 
toplumsal bilimler alanında, özellikle iktisatta 1950'li yılların sonlarında, 1960, 
1970‘li yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde güçlü bir bilimsel ortam 
oluşmuştur. Bu görüşe herkes katılmayabilir; sözkonusu ortamdan etkilen
meyi herkes kabul etmeyebilir. Bu nedenle bu armağana katkı yapacakları 
belirlerken bu ortamdan etkilendiğini düşündüğüm kişileri seçtim. Bu kişiler 
arasından seçim yaparken de bu ortamda öğrenci ya da asistan olarak 
yetişmiş olmaya, Sadun Aren'in doğrudan öğrencisi bulunmaya ya da 
pnunla Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde birlikte çalışmış olmaya önem verdim, 
iktisatçılara ağırlık tanıdım. Bu noktaları gözönüne alarak bazı eski ve yeni 
öğretim üyelerine yazı göndermeleri için çağrıda bulunduk. Kitapta yazıları 
yer alanlar bu çağrıya olumlu yanıt verenlerdir.

Bu arkadaşlara teşekkür ederim. Sürekli yinelemekten zevk aldığım 
gibi, son yıllarda bu nitelikteki yayınları basmakta en büyük desteği 
Mülkiyeliler Birliği Yönetimleri gösterdi. Mülkiyeliler Birliği Yönetimi bu kitap 
için de aynı yakın ilgi ve desteği esirgemedi. Başta Alper Aktan, Ülkü Orbay 
olmak üzere Mülkiyeliler Birliği, Mülkiyeliler Birliği Vakfı yöneticilerine 
şükranlarımı yinelemek isterim. Erhan Tezgör, Bülent Artamlı önderliğindeki 
Maya Matbaası mensuplarına da yakın ilgilerinden ve dikkatli çalışmaların
dan dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Tuncer BULUTAY 
Eylül 1988
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MUNİSE AREN'LE GÖRÜŞME
G örüşen: T. BULUTAY

Bildiğiniz gibi bu kitapta hocamız Sadun Aren’e bir armağan sunmaya çalışıyoruz. 
Sadun Aren'in yaşamında eşi olarak sizin, yalnızca evlilik hukuksal bağının sonucu 
olarak değil, çok güçlü karakter ve kişiliğinizle, sevgi ve özverilerinizle büyük yerinizin 
olduğunu biliyoruz. Bu düşüncelerle bu kitapta sizinle görüşmemizin de yer almasını 
zorunlu bulduk.

□ Yaşam öykünüzü kısaca anlatır mısınız?
Munise Aren: 24 Şubat 1926’da Muş'ta doğmuşum. Babam ilkokul öğretmeni, 

annem evkadını idi. İlk, orta, lise ve yüksek tahsilimi Ankara'da yaptım. Dil ve Tarih 
Coğrafya fakültesinin Klasik Filoloji bölümünü bitirdim. Mezun olduğum sıralar Sadun’la 
tanıştım ve Ankara'da kalabilmek için teklif edilmiş olan İzmir Kız Lisesi latince 
öğretmenliğini reddedip Milli Kütüphaneye tayinimi istedim. Böylece fakültede iken iki yıl 
müddetle gönüllü olarak izlediğim kütüphanecilik kursları meslek hayatımı belirlemiş oldu. 
1948 Haziranında fakülteyi bitirdim, 25 Ekim 1948’de de Sadun'la evlendim. Biri kız biri 
erkek iki çocuğumuz oldu. 1951 -55 yıllarında Sadun'la birlikte yurt dışında bulundum. Bu 
esnada dil ve kütüphanecilik bilgilerimi artırmak ve geliştirmek üzere Cenevre'de ILO'da, 
Paris'te de UNESCO'da çalıştım. Milli Kütüphanede, D.S.I kütüphanesinde ve son olarak 
da ODTÜ kütüphanesinde çalıştım. 1977'de Haşan Tan'ın rektörlüğü döneminde sebep 
gösterilmeksizin iş yasasının 13. maddesine göre işten çıkarıldım. O tarihten beri 
emekliyim.

□ Eşinizin bilim adamı niteliğinin ortak yaşamınıza temel etkilerini 
açıklar mısınız?

Munise Aren: Sadun'la tanışıp evlendiğimde o henüz bilim adamı olmanın ilk 
basamaklarındaydı. Herşeyi, bütün gelişmeleri beraberce yaşadık. Yaşamımızda onun 
çalışmalarına ağırlık vermiştik, iyi de yapmışız.

□ Sadun Aren'in çok iyimser, insancıl bir karaktere sahip olduğu bilin
mektedir. Bu ve diğer nitelikleri hakkında görüşlerinizi açıklar mısınız?

Munise Aren: Çok iyimser olduğu ve insancıl bir karaktere sahib olduğu doğrudur. 
Ben zaman zaman onun bu iyimserliğine kızmış ve karşı çıkmışımdır. Ama Sadun'un 
benim İçin en önemli niteliği gerçek bir demokrat olmasıdır. Dışarıda olduğu gibi ev içinde 
de herkesin hak ve özgürlüklerine saygılıdır. Ben zaten evinde eşitlikçi ve demokrat 
olmayanların gerçekten demokrat olabileceklerine inanmıyorum. •

□ Eşinizin bilim yaşamının en verimli çağında kesintiye uğramamasını, 
kesintisiz sürmesini ister miydiniz?

Munise Aren: Evet isterdim. Milletvekili olması söz konusu olduğu zaman karşı 
olduğumu söylemiş fakat kararı kendisinin vermesini istemiştim. Bu konuda baskıcı 
olmamaya herzaman özen gösterdim.

□ Son yıllarda resim öğrenimine başladığınızı, bu alanda kısa sürede 
sergi açabilecek kadar başarıya ulaştığınızı biliyoruz. Bu durumda meslek 
seçiminizden memnun musunuz?

Munise Aren: Mesleğimi o zamanlar çok bilinçli olarak ve serbestçe seçtiğimi

1

I



/

söyleyemem. Aklımda daha çok Tıp Fakültesi vardı. Doktor olmayı isterdim. Ama o tarihte 
Ankara'da henüz Tıp Fakültesi yoktu. Bu nedenle ve ayrıca burslu okuma olanağını da 
kazandığım için Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesine girmiştim. .Sonra okuduğum konuyu 
sevdim. Latin-Eski Yunan dilleri ve edebiyatları beni sarmıştı. Yazık ki, mezun olduktan 
sonra devam edemedim. Evliliğimin ilk özverisi budur. Resim yapmayı bir yan-uğraş 
olarak düşlerdim. Geçimimiz için daima çalışmam gerekmiştir. Bu nedenle resim 
yapmaya emekli olduktan sonra, çok sonra, ancak iki yıl önce başlayabildim ve bir kaç 
karma sergiye katıldım.

□ Sadun Aren gibi büyük bir adamla evli olmanın ya da toplumsal 
koşulların yeteneklerinizi kullanmanız üzerinde etkilerini açıklar mısınız?

Munise Aren: Sadun'la evli olmak bana sadece mutluluk vermiştir. Herşeyi beraber 
yaşadık, herşeyi paylaştık. Sadun istediğim hiçbir şeyi yapmama engel olmamış, tersine 
uğraşlarımda bana daima yardımcı ve teşvikçi olmuştur.
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SADUN AREN’LE GÖRÜŞME

Sizin kişiliğinizin çeşitli boyutları var. Bir düşünür, bir bilim adamı, bir politi
kacısınız. Bildiğiniz gibi öğrencileriniz olarak biz bu kitapta bilim adamı kişiliğinize, 
ülkemizde çağdaş iktisat biliminin yerleşmesi alanında büyük katkılarınıza karşı duy
duğumuz büyük saygıyı gösteren bir armağan oluşturmaya çalıştık. Dolayısiyle bu 
görüşmemizde de sorularımı bilim alanı ile sınırlı tutmaya çalışacağım. Bu çerçevede so
rularıma geçmek istiyorum.

□ Neden bilim alanını, iktisadı seçtiniz? Bu seçiminizde aile ortamınız, 
hocalarınız, arkadaşlarınız etkili oldu mu?

Q Sorularını yanıtlamaya başlamadan önce, adıma böyle bir armağan'kitap 
çıkarılmasından çok büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Başta sen (Tuncer Bulu- 
tay) olmak üzere katkıda bulunmuş olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ve sevgilerimi su
narım. Şimdi sorunun yanıtına geçiyorum.

Genel olarak bilim alanını seçmemde en büyük etmen sanırım babam olmuştur. 
Babam daha çocukluğumdan beri bilim adamı olmamı ister ve bu yönde telkinlerde 
bulunurdu. Bu böyle olmakla beraber Siyasal Bilgiler Okulu’na kaymakam olmak 
düşüncesiyle girmiştim. Ama okul süresi boyunca kendimi tanıdıkça düşüncelerim 
değişmeye başladı. Son sınıfa geçtiğim zaman artık idareci olmaktan vazgeçmiş ve 
okulda asistan olarak kalmaya karar vermiştim. Bu kararım ayni zamanda uzmanlaşma 
alanı olarak iktisadı seçmemi de içeriyordu. O zamanlar Siyasal Bilgilerde okutulanlar 
arasında hem.ençok sevdiğim henı de bilime en yakın gördüğüm konu iktisattı.

□ Asistanlığınız yıllarında içinde bulunduğunuz bilimsel ortamı açıklar 
m ıs ın ız?

i l  Siyasal Bilgiler 1950 yılına kadar yüksek okul statüsündeydi. Bu nedenle 
akademik kariyer yapmak istiyerıler için çekici bir yer değildi. Nitekim zaten sayıları pek 
fazla olmayan hocalarımızın büyük bir kısmı ya komşu Hukuk Fakültesine mensuptu ya 
da devlet memuru idiler. Bunlar derslerini verdikten sonra asıl işyerlerine dönmek zorun
da olduklarından, öğrenciler ve asistanlarla ayrıca meşgul olmak olanağı bulamazlardı. 
Ayrıca, Okulun o zamanki temel görevinin devlete memur yetiştirmek olduğu kabul edil
miş olduğu için, bilim ve bilimi geliştirmek gibi konular gündemde yoktular, ya da var idi 
iseler bile gündemin oldukça aıka yerlerine itilmiş bulunuyorlardı.

Bilim ortamı konusunda objektif koşulların bu olumsuzluğuna karşılık sübjektif 
koşullar çok olumluydu. Okulda insan ilişkileri çok rahattı. Genç ve yaşlı kuşaklar -ki 
onlar da zaten pek yaşlı değillerdi- arasında gerçek bir ağabey-kardeş ilişkisi vardı. 
Herkes uğraşı doğrultusunda daima desteklenirdi.

Bu, somutta herkesin özgür olması, yaşam biçimini ve çalışmalarını istediği gibi 
düzenleyebilmesi demekti. Yani o zamanlar her ne kadar bizleri yetiştirecek hocalardan 
yoksunduk ama, buna karşılık çalışmalarımızı engelleyecek ya da bizleri yanlış yollara 
sevkedecek kimseler de yoktu. Bunda, geleneksel mülkiyelilik dayanışmasının yanı sıra, 
ülkemizin girdiği yeni dönemin de büyük payı olmuştur. Gerçekten, 1945 yılında Savaş 
bitmiş, insanlar dünyada da ülkemizde de yeni ve ümit dolu bir döneme girmişlerdi. Çok 
partili dönemle birlikte bilimin gelişmesinin temel koşulu olan düşünce özgürlüğü de 
filizlenmeye başlamıştı. Ayrıca, Savaş dolayısiyle uzun süredir Batılı ülkelerle duraklamış 
olan ilişkilerimiz de bu dönemde yeniden canlanmaya başlamıştı. Bütün bunların bilimsel
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çalışmalar yapmak, hiç değilse bu tür çalışmalara yönelmek için iyi bir ortam yaratmış 
olduğunu sanıyorum.

□ Avrupa'da eğitim inizi sürdürdüğünüzü biliyorum. Bu eğitimden 
sağladıklarınızı, bu eğitim hakkmdaki görüşlerinizi açıklar mısınız?

■  Ben iktisat bilgimi, özellikle ondaki son gelişmeleri yurt dışındaki (önce İsviçre 
sonra İngiltere) çalışmalarım sırasında ilerletme olanağı buldum. 1951'de yurt dışına 
çıkmadan önce Keynes'in -teorisi şöyle dursun- adını bile doğru dürüst duymamıştım. Bu 
yalnız benim için değil, yaşlı-genç bildiğim diğer iktisatçılarımız için de böyleydi. Oysa bi
lindiği gibi Keynes, burjuva iktisat bilimine devrim sayılacak çok önemli katkılarda bulun
muş bir kişidir. Yalnız bu tesbit bile ekonomi biliminin o zamanlar ülkemizde ne durumda 
olduğunu ortaya koymaya yeter sanırım. Ancak bu konuda objektif davranmış olmak için 
şunu da söylemek İsterim ki, 1951'de İsviçre’de tanıdığım bir İtalyan İktisat profesörü 
Keynes'le ilgili bu ayni durumun o zamanlar İtalyan iktisatçıları için de geçerli olduğunu 
söylemişti.

Gelişmiş bir ülkede bir süre eğitim görmenin ve o toplumları yakından tanımanın 
diğer önemli bir sonucu, insanın kendi ülkesindeki fakirlik ve geriliğin bilincine varmasıdır. 
Yurt dışına gidip dönmüş birçok arkadaşımda da gözlemlediğim bu bilinçlenmenin en az 
görgü ve bilgi artırmak kadar önemli olduğu kanısındayım. Nitekim benim sonraki 
yaşamımda bunun büyük etkisi olduğunu sanıyorum.

Özetleyecek olursak diyebilirim ki, ülkeye aydın kadrolar yetiştirmek konusunda 
lisans üstü düzeyde olmak koşuluyla daha bir süre yurt dışına öğrenci gönderilmesinin 
yararlı olacağını düşünüyorum.

□ Asistanlığınızda, öğretim üyeliğinizin ilk yıllarında Keynes kuramı 
iktisatta önemli bir yenilikti. Bu konuda çalışmalarınız var. Keynes kuramı 
hakkındaki görüşlerinizi açıklar mısınız?

■  Keynes'in klasik ekonomi teorisine getirm iş olduğu yeniliğ i şöyle 
özetleyebiliriz: Kapitalist bir ekonomide tam istihdamı sağlayacak kendi kendine işleyen 
(otomatik) bir mekanizma yoktur. Bu nedenle kapitalist bir ekonomi tam-istihdamın 
altında bir düzeyde devamlı olarak çalışabilir. Keynes bu görüşünün nedenlerini bence 
ikna edici bir biçimde açıklamıştır da. Böylece Keynes'e göre olağan olan işsizlik, istisna 
olan tam-istihdamdır. Kitabına Genel Teori adını vermesinin nedeni de bu, yani kendi 
teorisinin yalnız ekonominin özel bir durumu olan tam-istihdam düzeyinde değil fakat tüm 
istihdam düzeylerinde geçerli olduğunu vurgulamaktır.

Bu görüşün esas olarak bugün de geçerli olduğunu sanıyorum. Nitekim 
gözlemlerimiz bunu doğrulamaktadır. Gerçekten bugün de tam-istihdam düzeyini sürekli 
olarak koruyabilmiş hiçbir kapitalist ülke gösterilemez. Ayrıca bugün Keynesci olmayan 
görüşler de açıkça ya da zımnen bazı Keynesci kavramlardan yararlanmaktadırlar.

Keynes'in bence asıl önemli yanı, kapitalist bir toplumun kendi haline bırakıldığı 
zaman olması gerektiği gibi, daha doğrusu akla uygun bir biçimde, işleyemediğini, 
işleyebilmesi için dışardan insan aklının müdahalesine gerek olduğunu ortaya koymuş 
olmasıdır. Bunu yaparken teknik nitelikte bazı hatalar işlemiş olması önemli değildir. 
Önemli olan konuya ve genel olarak yaşama yaklaşma ve düşünce biçimidir. Bu düşünce 
biçimine -ki ayni şey Marksizm için de geçerlidir-, insana ve insan aklına toplumsal 
olaylar ve hatta doğa karşısında farklı, bir çeşit üstün bir konum tanıdığı için daima saygı 
ve sempati duyarım.
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□ Matematikle, matematiksel iktisatla da ilgilendiğinizi biliyorum. Bu 
konudaki görüşlerinizi de anlatır mısınız?

■  Matematiği küçüklüğümden beri severim. Fazla İleri gitmemekle beraber sonra
ları da matematikle sürekli ilgilendim. Bu nedenle önceleri matematiksel iktisada karşı 
büyük ilgi duydum. Üretim fonksiyonu, büyüme modelleri, firma dengesi gibi konuları an
layıp anlatmakta matematik kavram ve ifade biçimlerinden yararlanılabileceği açıktır. 
Ama matematikten ekonomi bilimine bunun ötesinde bir katkı beklenemeyeceğini zaman
la gördüm. Bu nedenden ötürü sonraları matematiksel iktisada olan ilgim bu söylediğim 
düzeyin, yani bir anlatım aracı olma düzeyinin üstüne çıkmamıştır.

Bu vesileyle matematiğin herkes için, ama özellikle sosyal bilimciler için çok yararlı 
bir disiplin (bilim) olduğunu vurgulayarak belirtmek isterim. Matematik insanların soyutla
ma yapmak, tutarlı ve sistematik düşünmek gibi zihinsel yeteneklerinin gelişmesini 
sağlar. Bu yeteneklerin geliştirilmesi, doğası gereği çok karmaşık olan toplumsal olaylar
la uğraşanlar için özellikle gereklidir. Bundan ötürüdür ki, vaktiyle Siyasal Bilgilerde ders 
programlarına matematiğin de konulması için bazı arkadaşlarla birlikte uğraş vermiştim.

□ Düşüncelere ya da insanlara önem verenler ayırımının yapıla
bileceği, bazılarının düşüncelere, bazılarının da insanlara önem verdikleri 
söylenir. Siz bu ayırımı anlamlı buluyor musunuz? Bu soruyu soruşumun ne
deni şu: Bilindiği gibi üniversite öğretim üyesinin üç temel görevi var: 
Yöneticilik, öğreticilik ve araştırıcılık. Bunlardan öğreticilikle araştırıcılığı 
ele alırsak bazılarının öğretmeye, bazılarının araştırmaya ağırlık verdikleri 
savı var. Diğer bir deyişle, bazıları insanlara, bazıları düşüncelere önem ve
rirler. Sizin öğrencileri ve öğretmeyi çok sevdiğinizi biliyorum. Öte yandan 
önemli yayınlarınız var. Bu konulardaki görüşlerinizi açıklar mısınız?

■  Düşüncelere ya da insanlara önem verenler ayırımını anlamlı bulmuyorum. 
Çünkü insanlarla düşünceleri birinin diğerine yeğlenmesi gereken karşıt şeyler olarak 
görmüyorum. Ama insanlara önem vermeyi öğretmeye ağırlık vermek, düşüncelere önem 
vermeyi araştırmaya ağırlık vermek olarak alırsak, ben araştırmadan çok öğretmeye 
ağırlık verdiğimi söyleyebilirim. Bir üniversite öğretim üyesinin birinci görevinin öğretmek 
olduğunu düşünüyorum. Ancak ne var ki, öğretme ve araştırma işlerinin birbirlerinden 
kesin bir çizgi ile ayrılabileceğini sanmıyorum. Öğretmek için önce öğrenmek ve bunun 
için de araştırma yapmak gereklidir. Diğer bir deyişle öğretme işi hocayı zorunlu olarak 
araştırma yapmaya da yöneltir. Çünkü insan neyi bilmediğinin ve bilgilerindeki zayıf 
noktaların ve boşlukların ençok öğretirken farkına varır. Bunu ben kendimde çok 
gözlemlemişimdir. Bilgilerimdeki eksiklerin ve yanlışların bazen ders hazırlarken hatta 
bazen de ders anlatırken farkına vardığım çok olmuştur. Öğrencilerin sorularının da bu 
konuda çok yararlı bir uyarıcı olduğunu söylemeliyim.

Bunları söyledikten sonra şunu da eklemek isterim: Üniversitelerde bütün 
zamanlarını araştırma yapmaya harcayan bilim adamları da vardır ve zaten olmalıdır da. 
Bunlardan öğrencilere ders vermeleri beklenmez ya da ders vermek bunlar İçin asli 
görevleri dışında ikinci derecede bir iştir. Ancak ben bu tür salt araştırmacılığı, ayni 
derecede saygın olmakla beraber, öğretim üyeliğinden farklı bir meslek olarak 
görüyorum.

□ M illetvekili seçildikten sonra Fakülteden ayrılmaktan çok üzül
düğünüzü anımsıyorum. Bu ayrılık yapmak istediğiniz bilimsel çalışmaları 
engelledi mi?

■  Milletvekili seçildikten sonra artık bilimsel çalışmalarımı sürdürecek zaman
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bulamadım. Biliyorsun ben Türkiye işçi Partisinden, yani sosyalist bir partiden milletvekili 
olmuştum. Ayni zamanda bu partinin yönetici kadrosunda da yer almıştım. Diğer taraftan 
halkımız için sosyalizm o zamanlar oldukça yeni bir siyasal görüştü. Bu nedenle gerek 
Mecliste gerekse Meclis dışında ve Partide yapmak zorunda olduğum çalışmalar bana 
başka herhangi bir konuda ciddi çalışmalar yapmak için zaman bırakmıyordu.

Fakülteden ayrılmadan önce "Cumhuriyetten beri Türkiye'nin Ekonomik Kalkın
ması" konusunda bir çalışmaya başlamıştım. Ayrılınca bu çalışmayı sürdüremedim. 
Bugün bile bunun için üzüntü duyarım. Bereket versin ki, o zamandan beri ayni konuda 
birçok değerli çalışma yayınlanmıştır.

Bu vesileyle şunu da söylemek istiyorum: Benim siyasal yaşamda ağırlıkla 
yaptığım iş, güncel olayları Parti programı ışığında yorumlamak ve bunları halka anlatmak 
biçiminde olmuştur. Diğer bir deyişle Partide yaptıklarımla Fakültede yaptıklarım 
(üniversitedeki yaşamımla siyasetteki yaşamım) arasında büyük benzerlik vardı. Bu ne
denle olacak, Fakülteden sonra siyaset (Parti) yaşamını pek yadırgamamıştım. Zaten 
bana öyle geliyor ki, eğitim toplumsal yaşamda gözlemlediğimiz temel işlevlerden biridir. 
Bu işlevin uzmanlaşmış kurumlan okullar ve üniversitelerdir ama, bunlar dışında partiler, 
sendikalar, dernekler ve aile içinde de eğitim önemli bir işlev olarak yürütülür.

□ Bazıları, bilim adamlarının dar çerçevelerinde kalarak soyut 
düşüncelerle uğraşmalarını çok eleştirirler. Sizin bu konudaki görüşlerinizi 
öğrenebilir miyiz?

El Çağımız işbölümü ve uzmanlaşma çağıdır. Bilim de en önemli uzmanlaşma 
alanlarından biridir. Bir bilim adamı ayni zamanda başka işlerle de uğraşamaz. Uğraşırsa 
bu, asıl konusuna yeterli zaman ayıramaması ve dolayısiyle yeterince uzmanlaşamaması 
sonucunu verir. Oysa, yineleyeyim ki, çağımızda teorik bilgi de pratik bilgi de ancak 
uzmanlaşma ile gelişip ilerleyebilir.

Ayrıca, insanlığın gelişmesi sürekli olarak bilim adamlarının o soyut dediğimiz 
düşüncelerinden beslenmektedir. Bilim adamlarının sıradan insanlara ilk bakışta işe 
yaramaz gibi görünen o soyut ve hatta bazen fantazi düşüncelerinin üretimi durduğu 
zaman insanlığın gelişmesi de durur. Bu nedenle sözünü ettiğin eleştiriye katılmıyorum. 
Hele bu eleştiri bilim adamlarının pratik İşlerle uğraşmaya zorlanmalarını da içeriyorsa 
bütün bütün katılmıyorum. Böyle birşeyi yalnız bilim adına bir kayıp değil fakat ayni 
zamanda özgürlük anlayışına da aykırı bulurum.

Bu konuda yanlış anlaşılmak istemem. Onun için şunu da eklemeliyim: Başka bi
limlerle ve/ ya da ülke ve dünya sorunlarıyla ilgilenmek bilim adamının bir konuda uzman
laşmasıyla çelişmez. Tersine, ilgi alanının genişliği bilim adamının uzmanlık alanına daha 
çok egemen olmasını ve uzmanlığının önemine ve bilincine daha çok varmasını sağlar. 
Buna karşılık böyle yapmayan bir bilim adamının kendi uzmanlık alanında da gerçekten 
başarılı olabileceğini sanmıyorum. Onun için bilim adamları uzmanlıkları dışındaki konular
la ve ayrıca sanatla da mutlaka ilgilenmelidirler. Bu ilginin dozu hakkında elbette ki kesin 
olarak birşey söylenemez. Buna bilim adamlarının kendileri karar verirler.

□ Türkiye'de, özellikle iktisat alanında, bilimsel çalışmaların geleceği 
hakkındakl düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

M 1950’lerin başlarında ben henüz yeni doçent olmuşken Türkiye'deki bütün 
iktisatçıları ismen bilir ve hepsini şahsen de tanırdım. Bugün bu olanaksızdır. 
Ülkemizdeki iktisatçılarımız 1950'lerle kıyaslanamayacak kadar sayıca artmış ve nitelik 
olarak da yetkinleşmişlerdir. Bugün artık dünya ekonomi kuramına katkıda bulunabilecek
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yetkinlikte iktisatçılarımız olduğunu söyleyebilirim. Zaten ben son 50 yıl içinde Türkiye'de 
en çok gelişmiş olan kesimin üniversitelerimiz olduğu görüşündeyim. Bu nedenle 
önümüzdeki dönemde yalnız ekonomi değil fakat tüm bilim alanlarında çalışmaların 
artarak devam edeceğini umut ediyorum.

Bu iyimser bekleyişimi karartan tek olgu YÖK ve ona bağlı olarak yapılmış olan 
tasfiyelerdir. 12 Eylül döneminin çok sayıdaki olumsuzluklarının en kötülerinden birinin 
YÖK olduğunu sanıyorum. Ama yakın bir gelecekte YÖK'ün aşılacağından da hiç kuşku 
duymuyorum.
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asistanı olarak girmiştir. Aren 1950'de doçent, 1957'de İktisadi Politika Kürsüsü'ne 
profesör olmuştur.

1963 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne giren Sadun Aren 1965-1969 yıllarında bu 
partiden milletvekilliği yapmıştır. Prof. Sadun Aren'in son görevi DİSK araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğüydü.

25 Ekim 1948 tarihinde Munise Aren'le evlenen Sadun«Aden'in iki çocuğu vardır; 
kızı Yeşne Aren, oğlu Haldun Aren.

SADUN AREN'İN YAYINLARI
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2. istihdam Para ve iktisadi Politika. 1960 Ankara. SBF Yayını.
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6. 100 Soruda Para ve Para Politikası. 1984 İstanbul. Gerçek Yayınevi.
7. Bir Dönemden Yazılar, 1980-1988. 1989 İstanbul. Gerçek Yayınevi. 
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GİRİŞ

Tuncer BULUTAY

Bu giriş kısmı iki bölümden meydana geliyor, ilk bölümde önce herhangi bir 
toplumda bilimin yapılabilmesi için bilimsel ortamın oluşmasının zorunluluğunu 
vurguluyoruz. Sonra Türkiye'de toplumsal bilimler alanında, özellikle iktisatta 1950'li 
yılların sonlarında, 1960, 1970'li yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesinde güçlü bir bilimsel 
ortamın oluştuğu, bu ortamın yaratılmasında en büyük katkıyı Sadun Aren’in sağladığı 
şeklindeki görüşümüzü açıklıyoruz. İkinci bölümde bu armağanda yer alan yazıların kısa 
özetlerini veriyoruz.

I

Bu bölümdeki açıklamalarımızı iki başlık altında sunuyoruz. Önce bilimsel ortamın 
oluşması sorununu genel bir çerçevede ele alıyoruz. Sonra Türkiye’de bilim ortamının 
oluşması konusundaki görüşlerimizi açıklıyoruz.

1. Bilimsel Ortamın Oluşması
Yazının bu kısmında özetle şunları söylüyoruz: Bilim yapılabilmesi için bilimsel 

ortamın oluşması zorunludur. Bilimsel ortamın oluşabilmesinin zorunlu koşulları ise güçlü 
bir bilgi üretme amaç ve güdüsünün; üretebilme, yaratabilme özgürlüğünün; kendine ve 
ortamı oluşturan kişilere güvenin; tartışma ve eleştiri zenginliğinin varlığıdır.

Burada yeterli olanakların bulunması zorunluluğunu vurgulamıyoruz. Çünkü 
olanaklar gözönüne alındığında Türkiye gibi ülkelerde bilim yapılamayacağı sonucu 
ortaya çıkabilir. Bu sonucu kabullenmek istemiyoruz. Ayrıca küçük bir ülkede, 
Avuşturya’da 1920, 1930'lu yıllarda çok güçlü bir sanatsal, bilimsel ortamın oluşabildiğini 
gözönüne alıyoruz.

Avusturya'da oluşan bu yüksek bilgi düzeyi hakkında, ilgili konularda özet 
açıklamalar verdikten sonra İkinci Dünya Savaşı sonrasında A.B.D.de iktisat kuramında 
meydana gelen büyük gelişmeyi ele alıyoruz. Bu gelişmenin bir kuşak içinde 
gerçekleştiğini, bu gelişme öncesinde A.B.D.deki iktisat bilgi düzeyinin Türkiye'dekinden 
pek farklı olmadığını belirtiyoruz. A.B.D.deki bu büyük sıçramanın nedenlerini 
kaydettikten sonra aynı gelişmede önemli katkısı olan "Cowles Commission" hakkında 
kısa bilgiler veriyoruz. Ortamın; hocalardan, öğrencilerden öğrenmenin önemini 
vurgulayan kısa değinmelerle açıklamalarımızı tamamlıyoruz.

Bir ülkede bilim yapılabilmesi bir bilimsel ortamın oluşmasına bağlıdır. Bu ortam 
yoksa bilim yaratılamaz. Başka yazılarımızda açıkladığımız gibi bu ortamın yaratılabilmesi 
için gerekli insan yeteneğine her grup, her ulus sahiptir. Dolayısiyle bilimsel ortamı 
yaratacak yetenekli kişileri her ülke her zaman çıkarabilir.

Bilimsel ortamın oluşabilmesi, aralarında yakın ilişkili olan, birbirlerini karşılıklı 
etkileyen aşağıdaki öğelerin varlığına bağlıdır: i) Güçlü bir bilgi üretme, birşeyler yaratma 
amaç ve güdüsü, ii) Üretebilme, yaratabilme özgürlüğü, iii) Kendine ve ortamı oluşturan 
kişilere güven, iv) Tartışma ve eleştiri zenginliği.

Bilgi üretme gereksinimi daima vardır. Dolayısiyle bu gereksinim zorunlu bir koşul

9



olsa da yeterli değildir. Yeterli koşul bilgi yaratma amaç ve güdüsüdür. Du amacı aşağıda 
anlatmaya çalışacağımız toplumsal koşullar gibi etkenler oluşturabilir. Yakın geçmişte, 
özellikle 20. yüzyılda bilgi üretiminin, teknolojik gelişmenin ön plana çıktığı, bilgi yaratme 
istence ve güdüsünün büyük önem kazandığı da bilinmektedir.

Her türlü yaratma bir bakıma herkesin gördüğünden, o zamana değin görülenden 
farklı biçimde görme anlamına gelir. Özgür olmadan bu farklılıkları görme, anlatma, 
yaratma olanağı yoktur. Tarih katı kurallara, otorite sayılanların buyruklarına 
uyulduğunda, özgür olunmadığında, özerk ve bağımsız davranılmadığında hiçbirşeyir 
yaratılamayacağını gösteren kanıtlarla doludur. Buna karşılık büyük sanatsal, bilimsel 
yenilikler farklı, değişik düşüncelerin doğal sayıldığı; düşünce, yapma özgürlüğünün 
bulunduğu zaman ve toplumlarda gerçekleştirilebilmiştir.

Kendine güvenmeyen kişinin birşeyler üretmesi, yaratması çok güçtür. Özgüvenin 
artışına koşut olarak yaratma gücünün de gelişmesi doğaldır. Başkalarının, özellikle 
bilimsel ortamı oluşturan diğer bireylerin güveni de aynı derecede önemlidir. Bilimsel 
ortam ancak bu karşılıklı güvenle, güven ortamının yarattığı bilgi, katkı alışverişiyle 
oluşturulup geliştirilebilir. u

Tartışma ve eleştiri bilimsel ortamın vazgeçilemez öğeleridir. Yalnızca kendi 
söylediklerini, yanındakilerin, müritlerinin destekleyici övgülerini işiten kişinin, ne denli 
yetenekli olursa olsun, sonunda yapacağı bayatlamış, kalıplaşmış, geçerliliği kalmamış 
sözleri, kendi kendini yinelemekten öteye geçemez. Başkalarının, karşımızdakilerin, 
özellikle yanımızda ya da karşımızda olsun bilgimize güvenenlerin eleştirileri kadar 
görüşlerimizin zenginleşmesini, sağlığını, gelişmesini sağlayan şey yoktur. Paradoksal 
görünse de kendimizin ya da birlikte çalıştıklarımızın görüşlerindeki eksiklik ve yanlışlar 
bilimin gelişmesi yolunu açan en önemli öğeler arasında yer alır (1>.

Bu açıklamalarımızda bilimsel ortamı oluşturan öğeler arasında olanaklara yer 
vermedik. Oysa olanakların varlığı bilimin yaratılabilmesinin zorunlu koşuludur. 
Gerçekten bilgi düzeyi yeterli olmadıkça; gerekli olanaklar, araçlar bulunmadıkça bilim 
yapma isteği bir düşten ileriye geçemez.

Eski çağlarda yaşayanların, örneğin Milattan önce 2000 yıllarında doğanların 
bugünkü düzeyde bilim yapmaları beklenemez. Çünkü bugünün insanının beyin gücüne 
sahip oldukları genellikle kabul edilen bu insanların elinde yeterli araç yoktur; dönemin 
bilgi düzeyi çok geridir. Bugün çeşitli bilim alanlarında, örneğin parçacıklar fiziğinde 
milyarlarca dolara mal olacak araçlara gereksinim vardır Bu araçları ancak çok zengin 
ülkelerin sağlayabileceği açıktır. Bu durumda bu ülkelerin dışında yaşayan insanların bu 
bilimlere katkı getirmelerini ummak pek gerçekçi olmaz.

Biz bu görüşleri, olanakların varlığının bilim için zorunluluğunu yadsıyor değiliz. 
Ama olanakları vurgulamanın önemli bir sakıncasını gözönüne alıyoruz: Olanaklar, bu 
denli vurgulanınca bir iki ülke dışında hiçbir ülkede, özellikle azgelişmiş ülkelerde bilim 
yapılamayacağı sonucuna varmak kaçınılmaz' olur. Böyle bir sonuç doğru, gerçekçi 
değildir demiyoruz. Yalnız gerçekçi do olsa bu kötümser sonucu kabullenmeye hiç 
niyetimiz yok. Yani kafamızı olanaksızlıklar duvarına çarpmak anlamına gelse de, boş bir 
düş gibi görünse de Türkiyede de, enazından toplumsal bilimler alanında bilim 
yapılabileceğinde ısrar ediyoruz. Ayrıca küçük bir ülkede de insanlığın düşünce düzeyine 
büyük katkı getirilebileceğini gösteren Avusturya örneğini gözönüne alıyoruz. (Yalnız 
burada da Avusturya’nın büyük bir bilgi, sanat geçmişine, geleneğine sahip olduğu; 
Alman kültürüne dayandığı gözönüne alınarak bu ülkenin azgelişmiş bir ülke için örnek 
oluşturamayacağı belirtilebilir.)

Bilindiği gibi Avusturya Birinci Dünya Savaşından sonra küçük bir ülkedir. Oysa bu
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ülkede iki dünya savaşı arasındaki dönemde çok zengin bir düşünce, bilim, sanat ortamı 
yaratılmıştır. Dünyada, özellikle A.B.D.de ikinci Dünya Savaşı sonrasında felsefede, 
bilimde, mantıkta, matematikte sağlanan önemli gelişmeler ve katkılarda Avusturyada, 
Viyanada yetişmiş düşünürlerin büyük payı vardır. Okumalarımda bu dönemin 
Viyanasında yetişmiş düşünürlerin katkılarının hemen daima ön planda olduğunu gördüm.

imparatorluğun yıkılmasıyla ortada kalmış, sonra da Hitler Almanyası tarafından 
yutulacak bu küçük ülkede, 1920, 1930'ların Avusturyasında neden bu denli zengin bir 
düşünce, sanat ortamı oluşabilmiştir? Bu sorunun çok merak ettiğim doyurucu yanıtını 
bulabilmiş değilim. Başkalarının yazılarında da böyle bir yanıta rastlayamadım. Bu 
aşamada aklıma iki neden gelmektedir: i) Bu dönem Avusturyasının çeşitli ulusal, etnik 
grupların, değişik düşüncelerin kaynaşma, çekişme, çarpışma alanı olması, ii) Aynı 
ülkede bir öğretim reformunun yapılmış olması <3>. Ama bu nedenler bana yeterli 
görünmüyor. İlerde bu konulara dönmeyi umuyorum.

Bu dönem Avusturyası hakkında merak ettiğim diğer bir nokta bu ülkede yetişmiş 
düşünürlerin diğer ülkelere, özellikle A.B.D.ye gitmeleriyle ilgilidir: Bu düşünürler
A.B.D.ye gitmeseydiler, dolayısiyle bugünün A.B.D. düşünce ortamına büyük katkı 
getirmeseydiler bugünkü kadar önemli sayılabilirler miydi? Bu soruya da bu yazıda 
doyurucu bir yanıt vermeye çalışacak değilim. Yalnızca birkaç noktaya değinmekle 
yetineceğim.

Önce bu soruyla bilimsel, sanatsal değerin yalnızca kişinin özniteliklerinden 
kaynaklanan, sabit, objektif bir özellik taşımadığını açıklamış bulunuyoruz. Çünkü 
AvusturyalI düşünürlerin  A.B.D.ye göç etmemeleri halinde değerlerin in 
bilinemeyebileceği, dolayısiyle varolamayacağı kuşkusunu taşıyoruz. Burada tabii bu 
düşünürlerin bilgilerini, yeteneklerini A.B.D.de çok geliştirdiklerini gözönüne alıyoruz. 
Ama asıl belirtmek, vurgulamak istediğimiz nokta bu değil. .

Vurgulamak istediğimiz nokta şu: Bir düşünürün, sanatçının öznitelikleri, 
yetenekleri ona tanınan değerin yalnızca bir kısmını (büyük olasılıkla küçük bir kısmını) 
açıklar. Bir düşünürün, sanatçının büyük sayılabilmesi için onun bir geleneğin, birikimin 
üstüne oturması; bir düşünce, sanat devriminin, patlamasının ortaya çıktığı dönemde 
yaşaması; egemen kültür ortamında yaşayıp yapıt üretmesi de gereklidir. Bunlar 
sözkonusu olmasa, yalnızca özyetenek değeri belirlese birçok büyük sayılan insanın 
(örneğin Sokrat, Eflatun, Aristo; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael; Mozart, 
Beethoven, hatta Bach; Einstein, Bohr gibi) aşağı yukarı aynı yıllarda, birlikte yaşamış 
olmaları açıklanamaz. Yeteneklerin zaman içinde eşit dağılması, ayrıca nüfus artışı, 
olanakların gelişmesi doğal olduğuna göre daha uzun dönemlerde, özellikle daha 
sonralarda aynı büyüklükte kişilerin bulunmaması anlaşılamaz.

Aynı şeyler söylense de, aynı düşünceler ileri sürülse de bütün katkı, yaratılan 
yeniliğin bütün itibarı egemen kültür çevresine ait olanlara tanınır, bu çevre dışında 
kalanlar gözardı edilir. Örneğin Keynes Kuramı diye anılan yenilikleri ileri sürmenin bütün 
onuru Keynes'e tanınır. Büyük bir olasılıkla aynı görüşleri ileri sürmüş olan PolonyalI 
iktisatçı M.Kalecki genellikle unutulur. A.B.D.ye göç etmeseydller sözkonusu 
AvusturyalI düşünürlerin katkıları da Kalecki'nin yazgısından pek farklı olmayabilirdi.

Bu bakımdan azgelişmiş ülke yazarlarının talihsizliği daha da belirgindir. Bu 
düşünürler önemli, özgün şeyler söyleseler de bunlar örneğin A.B.D.Ii yazarların 
görüşleriyle bir tutulmazlar. Önemsiz, sıradan bir A.B.D.Ii yazarın düşünceleri özgün, 
yaratıcı, değerli bir azgelişmiş ülke düşünürünün görüşlerine yeğlenir. Yeğ tutanlar da 
yalnızca gelişmiş ülke insanları değildir. Azgelişmiş ülke insanları, hatta sözkonusu 
özgün düşünürün yakınları bile aynı yönde tercih gösterirler. Yukarıda belirttiğimiz



güvenin bilimsel ortamın oluşması için zorunluluğunu bu örnek de açıklıkla ortaya koyar.
AvusturyalIların, Nazi Avrupasından kaçanların büyük katkısıyla A.B.D.de iktisat, 

matematiksel İktisat alanında güçlü bir bilimsel ortam oluşturuldu. Diğer birçok alanda 
olduğu gibi iktisatta da A.B.D. ön plana çıktı. Bu gelişmede matematiğin, 
matematikçilerin büyük katkısı oldu.

Burada bu bilimsel ortamla ilgili olarak belirteceğimiz bir nokta bu büyük gelişmenin 
bir kuşak içinde gerçekleşmiş olmasıdır. Gerçekten 1930, 1940'larda A.B.D.de iktisat 
çok yetersiz düzeydedir. Bu yetersizlik bugünün güçlü A.B.D. iktisat düşüncesinin 
önderleri olarak alınabilen P.A. Samuelson'un, K.J. Arrow’un görüşleriyle kanıtlanabilir.

Samuelson (1983 b: 6) İngilterenin Cambridge Üniversitesinde okusaydı bugünkü 
başarısını sağlayamayacağını; 1935'de ekonomi alanının matematiksel, analitik 
yeteneğe sahip iktisatçıların kolaylıkla derleyebileceği güzel teoremlerle dolu 
bulunduğunu; bu tarihten sonra iktisada matematiksel iktisatçıların egemen olduğunu 
vurguladıktan sonra dipnotta şunları belirtiyor: iktisat kuramı alanında Chicago'da Jacob 
Viner’den, Harvard’da Joseph Schumpeter'den lisansüstü dersler aldıktan sonra 1936'da 
Harvard'da Diyojen gibi şunları sorabiliyordum: "Optimalitenin gerçekleşmesi için fiyatın 
marjinal masrafa eşit olması neden gereklidir?" Bu soruma sınıf arkadaşım Abram 
Bergson'un çağdaş gönenç ekonomisini formüle ettiği 1938'e kadar kesin bir yanıt 
alamıyordum.

Aynı yazıda Samuelson (1983 b: 13) Keynes'in ünlü Genel Kuram kitabını, 
yayınlanmasından bir, birbuçuk yıl sonra bulunduğu okulda kendisi dahil kimsenin 
anlayamadığını söylüyor. Samuelson'a göre Keynes'in kendisinin bile, görüşlerinin 
matematiksel modelleri ortaya çıkıncaya kadar kendi çözümlemesini anlamadığı 
söylenebilirdi

G.R.Feiwel’e (1987: 11) göre K.J.Arrow 1940-2’de Columbia'da lisansüstü 
öğrencidir. Bu yıllarda Hotelling bir dönemde, o zamanlar için yüksek düzeyde sayılan 
matematiksel iktisat dersi vermiştir. Ama bu yıllarda Columbia'da lisansüstü izlencede 
fiyat kuramı dersi yoktur. Aynı yazıda (Feiwel, 1987: 12) belirtildiğine göre Arrow bu 
konuda şöyle yazmaktadır: Fiyat kuramına yakın bir ders iktisadi düşünceler tarihi 
konusunda veriliyordu. Bu derste hoca merkantilistlerden başlayarak herkesin 
görüşlerini kalıplaşmış özetler halinde anlatıyordu. Adeta değinilmeyen Walras'a
H.J.Davenport’dan daha az önem tanınıyordu <s>.

Bu yetersizlikler insana bizim fakültelerimizde iktisat alanında 1950’lerdeki durumu 
anımsatıyor. Asistanlığımın başlangıç döneminde, 1950'li yılların sonlarında ülkemizde 
iktisat kuramının düzeyi konusunda bu nitelikte eksiklik ve yetersizliklerden çok şikayet 
ettiğimizi anımsıyorum. Tabii biz bu durumun bize, bizim gibi ülkelere özgü olduğunu 
düşünür; A.B.D.de de benzer bir durumun olabileceğini aklımıza getirmezdik. Ama 
yukarıdaki alıntı ve açıklamaların gösterdiği gibi A.B.D. de de aynı yetersizlikler vardı. Bu 
konuda A.B.D. bizden belki ancak on yıl öndeydi, çok daha fazla değil <6>.

Bizce A.B.D.de iktisat kuramı alanında bir kuşakta büyük bir sıçrama 
sağlanmasının şu temel nedenleri vardır: i) ikinci Dünya Savaşı sonrasında her bilgi, bilim 
alanında, teknolojide büyük sıçramalar yapılmıştır. Yani sıçrama İkinci Dünya Savaşı 
sonrasının genel bir özelliğidir, ii) A.B.D. 19. yüzyılda, hatta 20. yüzyılın başlarında 
görece gelişmemiş düzeydedir. Birinci ve özellikle ikinci Dünya Savaşından sonra her 
alanda büyük bir sıçrama yapmış, çok kısa bir sürede en gelişmiş ülke düzeyine 
erişmiştir, iii) Matematik iktisatta egemen yöntem niteliği kazanmıştır. Bu gelişme 
sonucunda önceki dönemlerin sözlü iktisadı ağırlığını, önemini yitirmiş; bilimsel açıdan 
yetersiz görünür hale gelmiştir <7). iv) Nazilerden kaçan Orta Avrupalı birçok düşünür,
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bilim adamı, iktisatçı 1930'larda, 1940'lı yılların başlarında A.B.D.ye göç etmiştir. Bu 
iktisatçılar, düşünürler A.B.D.ye, bu ülkenin iktisadına o zamana değin egemen olan 
kurumcu iktisat yaklaşımından, Anglo-Sakson geleneğinden farklı bir Avrupa iktisat 
anlayışı getirmişlerdir. Bu düşünürler arasında matematikçi iktisatçıların, iktisada büyük 
ilgi duyanjnatematikçilerin büyük ağırlığı vardı (Feiwel, 1987: 15,16).

İktisatta A.B.D.de güçlü bir bilimsel ortamın oluşmasında bir kurumun, "Cowles 
Commission''ın önemini vurgulamak istiyorum. 1960'ların başlarında ekonometri 
alanındaki çalışmalarımda bu kurumun incelemelerine çok rastladım. Özellikle bu 
komisyonun J.Marschak'dan sonra ikinci başkanı olan T. Koopmans'ın katkı ve yazılarını 
büyük bir beğeni ile okumuş, anlamaya çalışmıştım. Sonraları özellikle genel denge 
kuramı alanındaki kuramsal incelemelerimde en çok K.J.Arrow, G.Debreu, L.Hurwicz’in 
çalışmalarından yararlanmıştım. Bunlar, bunların yanında diğer birçok ünlü iktisatçı, 
araştırıcı bu komisyonda görev almışlardır. Belki daha önemli olarak komisyon birçok 
seminer, tartışmalı toplantı düzenlemiştir. Böylece hemen bütün ünlü iktisatçılar 
doğrudan ya da dolaylı biçimde bu komisyonla ilişki içinde bulunmuşlardır. Böylece bu 
komisyon İkinci Dünya Savaşı sonrasının güçlü iktisat kuramının oluşmasına büyük katkı 
sağlamıştır <8).

Bilimde birlikte çalışma, araştırma, tartışma ortamının büyük önemini vurgulayan 
bu komisyon örneğinden sonra Keynes'in Frank Ramsey’in 26 yaşında ölümü üzerine 
yazdıklarından bir parçayı aktarmak istiyoruz. Cambridge Üniversitesinin bir koleji olan 
Magdelene'in başkanının oğlu olan F.Ramsey matematikçi ve mantıkçıdır; çok kısa bir 
ömürde iktisada da katkı getirebilmiştir. J.M.Keynes (1972: 336, 337) F. Ramsey için 
şunları yazıyor: •

Gençler önceki kuşağın nefesini tüketerek bir noktaya getirdiklerini kabaca bir 
haftada tümüyle hazmederler; on yıl öncekilere çözülemeyecek kadar güç görünen 
şeyleri çok kolaylıkla öğrenebilirler. Frank Ramsey bu olgunun güzel bir örneğidir. Öyle ki 
insanın, F. Ramsey'in Magdelene yakınındaki bebekliğinde (nursery), 1903 ile 1914 
arasında Cambridge'de söylenen ve yazılan herşeyi bilinçaltı bir süreçle emerek 
hazmettiğine, öğrendiğine inanası gelir <9). '•

Bu güzel sözlerin açıkladığı gibi gerçekten de ortam, bu ortam içinde yetişmek 
birşeyler yapmak, yaratabilmek için son derecede önemlidir. Ancak böyle bir ortamda 
yetişenler katkı yaratabilmekte, bu ortam dışında kalanların yeteneği yokolup 
gitmektedir. Newton'un kendisi için söylediği gibi, ancak devlerin omuzlarına 
oturulabildiğinde büyük adam olunabilmektedir. Yetenek ancak uygun bir ortamda anlam, 
işlerlik kazanabilmektedir <10>.

Bu konuda kişisel bir deneyimimi de belirtmekte yarar görüyorum. Ekonometri, 
genel denge konusundaki çalışmalarımda bu konulara katkı getirmiş kişilerin yazılarını 
okur, büyük hayranlık duyardım. Benim anlamakta güçlük çektiklerimi yaratabilen bu 
insanların erişilemez düzeyde bulunduklarını düşünürdüm. Ama sonra bu bilim 
adamlarının içinde yetiştikleri ortamları, temasta bulundukları kişileri öğrenince bu 
hayranlığım azaldı, onların erişilemez olmadıklarını anladım. Sözkonusu olan bir bayrak 
yarışıydı. Çok istisnai durumlar dışında, ancak bayrağı daha ileride alanlar daha da ileri 
götürebilirlerdi.

• Örnek olarak K.J.Arrow'u gösterebilirim. Hayran olduğum kişilerin başında Arrow 
gelirdi; yeteneğini erişilmez bulurdum. Ama sonra içinde yetiştiği ortamı; "Cowles 
Commission"la ilişkisini; büyük istatistikçi, genel dengenin varlığının ilk kanıtlayıcısı
A.Wald'a (Wald da Avusturyada yetişmiştir) yakınlığını; G. Debreu ile ortak çalışmalarını;
A.Tarski'nin öğrencisi olduğunu öğrenince Arrow’un da ortamına çok şey borçlu
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olduğunu, yetenekli olduğu kadar şanslı da olduğunu anladım. Bunlardan sonra bugün de 
Arrovv'a hayranlık duyuyorum, ama artık onu ya da diğerlerini erişilmez bulmuyorum <11>.

Ortamın büyük önemini belirtirken özellikle ilk yetişme dönemlerinde kitaplardan 
öğrenmenin güçlüğünü vurgulamak istiyorum. Özellikle azgelişmiş bir ülkede iseniz 
başka dünyaların, çok değişik ortamların ürünleri olan kitapları anlamak o kadar kolay 
değildir. Kitaplarda nadiren yanıtını aradığınız sorunun doğrudan, istediğiniz biçimde ele 
alındığını görürsünüz. Ayrıca büyük çoğunlukla bir kitapta öğrenilecek yeni, özgün çok 
az şey vardır. Ama bu az bilgiyi öğrenebilmeniz için tüm kitabı okumanız gerekir. Böylece 
uygun bir bilim ortamı içinde bulunmadan, yalnızca kitaplarla bir konuyu öğrenmek, o 
konuda araştırıcı düzeyine erişmek çok zordur.

Buna karşılık uygun bilim ortamı bulunduğunda birçok şey, yukarıda Keynes'ten 
verilen alıntıda açıklandığı gibi, zahmetsizce, bilincinde olmadan, adeta yemek yer gibi 
öğrenilir. Birçok şey yemeklerde, çay sohbetlerinde, ayaküstü karşılaşmalarda 
konuşularak, tartışılarak, hatta şakalaşılarak öğrenilir <12>. Bilimin oluşmasında bunların 
vazgeçilmez katkısı vardır. Böyle olduğu için benim 15, 20 yılda kitaplarla cebelleşerek 
öğrendiklerimi asistanım bir yıldan az bir sürede benden iyi öğrenir.

Hocaların bilim adamının yetişmesinde büyük katkısı olduğu bilinir. Ama hocaların 
en önemli katkıları derslerinin içerikleri olarak öğrettikleri değildir <13). Daha.büyük 
katkılarının kaynakları genel yaklaşımları, yöntemleri, kişilikleri, ele aldıkları sorunlardır. 
Eksiklikleri, yanlışlarıyla da hocalar öğrencilerine araştırma, katkı yolunu açarlar.

Kişinin birlikte yetiştiği meslekdaşlarından, arkadaşlarından çok şey öğrenmesi 
normaldir. Bu bilinen bir olgudur. Pek vurgulanmayan diğer önemli bir olgu insanın 
öğrencilerinden daha fazla öğrenmesi olayıdır. Yalnız burada öğrenci dediğimde lisans ya 
da lisansüstü öğrencisini değil, kişinin birlikte çalıştığı asistan, doçent gibi eski 
öğrencilerini kasdediyorum (14). Kendi özdeneyimirnin de doğruladığı gibi İnsan bu genç 
bilim adamlarından çok şey öğrenir. Genç araştırıcıların daha da ilerilere geçebilmiş bilgi 
düzeyi kişiye özel bir güven verir. Bu güven, yukarıda belirttiğimiz gibi bilimsel ortamın 
oluşmasını sağlayan önemli etkenlerden biridir.

2. Türlüyede Bilimsel Ortam
Burada özetle şu görüşleri İleri sürüyoruz: Türkiye'de toplumsal bilimler alanında, 

özellikle iktisatta 1950’li yıİların sonlarında, 1960, 1970'll yıllarda Siyasal Bilgiler 
Fakültesinde güçlü bir bilimsel ortam oluşmuştur. Türkiye'de bu dönemde böyle bir 
bilimsel ortamın oluşmasının iki temel nedeni vardı: i) Türkiye'de demokrasi, özgürlük 
alanında sağlanan gelişmeler. Ii) iktisat biliminin çok iddialı bir nitelik kazanması. Bu 
bilimsel ortamın Siyasal Bilgiler Fakültesinde ortaya çıkmasının nedeni İse bu fakültede 
anılan yıllarda genç bilim adamlarının önünün açık olması, gençlerin yetişmesine büyük 
önem verilmesidir. Siyasal Bilgiler Fakülleslnde bu bilimsel ortamın yaratılmasında en 
büyük katkıyı yaratan öğretim üyesi İse Sadun Aren'dlr. .

Şöyle bir görüş ileri sürülebilir: Türkiye'de toplumsal bilimler alanında oluşan bilim 
ortamı dünyadaki, özellikle A.B.D.deki gelişmelerle çok ilgilidir. Bir bakıma Türkiye'deki 
bu ortam özellikle A.B.D.deki gelişmelerin bir yansımasından ibarettir. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında bilimin her alanında, teknolojide meydana gelen büyük gelişmelerin 
etkisi Türkiye'de de duyulmuştur. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkye'de de bilim alanında 
önemli gelişmeler sağlanabilmiştir.

Bu görüş doğru olabilir. Türkiye'de belirtilen genel eğilimin üstünde bir bilimsel 
ortamın oluşmadığı savunulabilir. Ama biz bu görüşe katılmıyoruz. Bizce Türkiye'de
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toplumsal bilimler alanında, özellikle iktisatta 1950’li yılların sonlarında, 1960, 1970’li 
yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesinde güçlü bir bilimsel ortam oluşmuştur. Bu ortamda 
özgün ve önemli yapıtlar üretilmiştir.

Bu güçlü bilimsel ortamın oluşmasının kanımızca iki temel nedeni vardır: i) Türkiye' 
de demokrasi, özgürlük alanında saylanan gelişmeler. Ii) iktisat biliminin çok iddialı bir 
nitelik kazanması. .

Bilindiği gibi 1950'deki iktidar değişikliği ile Türkiye’de demokrasi büyük bir güç 
kazanmıştır. Demokratik yaşam 1950'li yılların sonlarında güçlüklerle savaşmak zorunda 
kalmıştır. Ama 27 Mayıs 1960'dan sonra demokrasi ve özgürlükler alanında çok daha 
ileri, olumlu bir aşamaya geçilmiştir. Bu aşama sonrasında, bu özgürlük ortamında sol 
düşünceler de toplumda tanınmış, yaygınlaşmıştır. Böylece Türkiye'de 1950’li, özellikle 
de 1960'lı yıllarda bilimsel ortamın oluşması için zorunlu nitelikteki özgürlük havası 
oluşabilmiştir.

İktisat bilimi İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 1970’li yılların ortalarına kadar büyük 
bir iddia içindeydi. Geliştirdiği yeni kuramlar, teknikler, araçlar ve politikalarla iktisadi 
sorunları çözebildiği, çözebileceği savına sahipti. Bu savla gelişmiş ülkeleri sorunsuz bir 
gönenç düzeyine eriştirebilecoği, azgelişmiş ülkeleri kalkındırabileceği umudunu 
veriyordu.

Bilindiği gibi Batı dünyasında 1930'lu yılların başlarında büyük bir iktisadi bunalım 
yaşanmıştır. Bu bunalım karşısında iktisat kuramı çok yetersiz kalmıştır. Bugünün birçok 
ünlü iktisatçısı, örneğin Samuelson, Arrow, Tobin hem bu bunalımdan, hem de iktisadın 
sözkonusu yetersizliğinden çok etkilenmişlerdir <15>.

Ekonomiyi bu büyük bunalımdan Keynesci yaklaşımın mı, yoksa İkinci Dünya 
Savaşının büyük harcamalarının mı kurtardığı bugün de tartışmalıdır. Böyle olsa da 
Keynes kuramının iktisat bilimine büyük bir atılım, Kuhn’cu bir paradigma sıçraması; 
Keynesci politikaların gelişmiş ülkelerin ekonomik yaşamına büyüme ve istikrar; Keynes 
iktisadının iktisatçılara büyük bir özgüven sağladığı yadsınamaz.

Keynesci anlayışın önemini vurgulamak için yukarıdan beri görüşlerine 
başvurduğumuz iki ünlü iktisatçıdan alıntı yapmak İstiyoruz: P.A.Samuolson'a (1983b: 
10) göre çağdaş iktisadın üç büyük dalgası Keynesci devrim, tekelci ya da aksak 
rekabet devrimi, iktisat gerçeğinin matematik ve ekonometrik yöntemlerle incelenmesidir 
(1C) .

Son elli yılda iktisada yapılan on önemli katkıları sıralaması istendiğinde K.J. Arrow 
(1937: 227) şöyle demektedir: Listenin başına, içerdiği kuramı olmasa da yaklaşımı, 
temel görüşü (vision) ile Keynesci ekonomiyi koyardım *17).

ikinci Dünya Savaşı sonrasında, 1970'li yılların ortalarına kadar gelişmiş ülkelerde 
sağlanan yüksek gönenç düzeyi, adeta kesintisiz, enflasyonsuz büyüme; bu sonucun, 
dolayısiyle Keynesci anlayışın iktisatçılara kazandırdığı güven iktisadı çok iddialı bir bilim 
yapmıştı. Bu büyük ve aşırı güvene bağlı olarak bazı iktisatçılar iktisat bilimi ile; 
geliştirilmiş ekonometri, matematik programlama yöntemleri, oyun kuramı ile iktisatta her 
sorunun çözülebileceği havasına kolayca kapılıyorlardı.

Bu gelişmenin etkisi azgelişmiş ülkelerde de duyuluyordu. Türkiye'de de 1960'lı 
yıllarda ekonometriyle, matematik programlama ile kalkınmanın gerçekleştirilebileceği 
anlayışı vardı. Şüpheli olan bunlarla kalkınmanın sağlanıp sağlanamayacağı sorunu 
değiidi; anılan yöntem ve teknikleri bizim öğrenip öğrenemeyeceğimizdi. (Tabii bugünden 
bakılınca bu görüşün ne denli anlamsız, yanlış olduğu ortadadır. Bugün Türkiye'de sözü 
edilen yöntemleri umulanın ötesinde do bilen, uygulayabilen birçok araştırıcı vardır, ama 
kalkınma hâlâ geniş ölçüde bir düştür.)
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İşte 1950’li yılların sonlarında, 1960'lı yıllarda Türkiye'de iktisat biliminin böyle 
güçlü bir savı vardı. İktisadı Batı ülkelerinde, A.B.D.de geliştirilmiş şekliyle, düzeyiyle 
öğrendiğimizde Türkiye'de kalkınmanın gerçekleştirilebileceği inancı egemendi ,*18). Diğer 
bir deyişle, o zamanın Türkiyesinde iktisat bilimini öğrenmek, üretip yaratmak için güçlü 
bir amaç ve güdü ortaya çıkmıştı. Bu amaç ve güdü kanımızca anılan dönemlerde 
Türkiye'de uygun bir bilimsel ortamın oluşabilmesinin ikinci temel nedeniydi.

Böylece 1950’li yılların sonlarında, 1960'lı yıllarda Türkiye'de, bir bilimsel ortamın 
oluşması için zorunlu gördüğümüz dört öğeden ilk ikisi gerçekleşmişti. Diğer iki öge, 
güven ve tartışma ortamı hakkında ne söylenebilirdi? Kanımca bu alanlarda doyurucu bir 
düzeye erişildiği söylenemezdi. Bu da doğaldı. Çünkü bunlar ancak uzun süre yaşanmış, 
köklü bir geleneğin oluşması halinde sağlanabilirdi. Böyle bir gelenek Türkiye’de 
oluşmamıştı. Dolayısıyle Türkiye'de ortaya çıktığını söylediğimiz bilimsel ortamın önemli 
bir eksikliği vardı.

Siyasal B ilg ile r Fakültesi
Bu aşamada sorulacak soru neden bu bilimsel ortamın Siyasal Bilgiler 

Fakültesinde (SBF) oluştuğudur. Diğer bir deyişle, bu bilimsel ortam neden Türkiyenin 
başka bir kuruluşunda değil de SBF'de ortaya çıkmıştır? Bu soruya kişisel yanıtımızı 
aşağıda açıklamaya çalışıyoruz.

Bir neden SBF'nin Ankara'da olması, geleneksel olarak politikayla yakın ilişki 
içinde bulunması, kuruluş ve başlangıç aşamalarında planlama girişimleriyle içiçe 
olmasıdır. Türkiye'de bilimsel ortamı oluşturan, yukarıda anlatılan öğelerin (demokrasinin 
Türkiye'ye gelişi, iktisat biliminin etkinliği anlayışı) politikayla, planlamayla yakından ilgili 
oldukları bellidir. Dolayısıyle SBF’nin politikaya yakınlığı, planlama kuruluşunun 
oluşturulması çabalarındaki büyük katkısı ona bilimsel ortamı oluşturma ayrıcalığını 
sağlamıştır.

Bu görüşte gerçek payı olabilir. Ama bence temel neden bu değildir. Bence asıl 
neden 1950, 1960, 1970'li yıllarda SBF’de genç bilim adamlarının önünün açık olması, 
gençlerin yetişmesine büyük önem verilmesidir. SBF'de birkaç yaşlı öğretim üyesinin 
kürsüleri başında oturarak kalıplaşmış, yeniliği dışlayan bir hiyerarşik yapı içinde herşeyi 
düzenlediği bir akademik ortam yoktu. SBF'deki öğretim üyelerinin politikaya geçerek 
fakülteyi terketmeleri de böyle bir kalıplaşmayı önleyici yönde etki yaratıyordu. Eski 
öğretim üyelerinin kürsülerin başını tutmaları böylece engelleniyordu. SBF'de yeniliklere, 
gelişmelere açık bir ortam vardı. Bu ortamda genç bilim adamlarının yeni bilgi ve 
araştırmalarla kendilerini kanıtlamaları yolu açıktı. Bu şans her yeni genç asistana 
tanınıyordu, herkes bu yönde büyük teşvik görüyordu. Tek bir tümceyle, anılan dönemin 
SBF'sinde gençler için çok uygun bir gelişme, öğrenme, yaratma ortamı vardı. Bu ortam 
yukarıda anlatılan Türkiye'deki genel eğilimlerle birleşince SBF'de bu dönemde uygun bir 
bilimsel ortam oluşmuştu.

Bana göre bu bilimsel ortamı yaratan genç bilim adamlarının başında Sadun Aren 
vardı. Dolayısıyle bence bu bilimsel ortamın oluşmasında en büyük katkıyı yaratan 
öğretim üyesi Sadun Aren'dir. Birçok arkadaşımın bu görüşü paylaşacağından eminim.

Bence 1950'li yılların sonlarında, asistanlığımın başlangıç döneminde SBF'de 
iktisat alanında en bilgili, er) yetkili kişi Sadun Aren’di. Matematiksel iktisat ve istatistikle 
ilgileniyor, Keynes ekonomisini çok iyi biliyor, iktisat alanındaki son gelişmeleri izliyordu. 
Yetişecek bir gencin ideal olarak seçeceği bilgi birikimine, yetkinliğine sahipti.

Bugünden bakınca Sadun Aren'in bilgi birikiminden çok, bildiklerindeki apaçıklığı
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önemli buluyorum. Bildiklerini sapmayan bir mantıksal berraklıkla, gıpta edilecek bir 
açıklıkla ortaya koyuyordu. Büyük beyin gücüyle karmaşık sorunları basit olgulara 
dönüştürebiliyor, herkesin anlayabileceği düzeye İndirgiyordu.

Bu üstün niteliklerin büyük payına karşın kanımca Sadun Aren'in sözkonusu 
bilimsel ortamın oluşmasındaki en büyük katkısı kendinden daha gençlerin yetişmesine 
verdiği büyük önemdir. Nadir insanın erişebileceği bir olgunluk ve özveriyle; bilimin ancak 
bir ortam ve grup içinde, her dönemde de, dalma da daha gençlerce yapılacağı bilinciyle 
genç asistanları sürekli olarak teşvik etmiş, desteklemiştir. Gençlerin daha iyi yetişerek 
kendisini, kendi kuşağını geride bırakmasını, aşmasını bekliyordu. Bilimin ancak kuşaklar 
boyu sürecek böyle bir süreçle oluşturulabileceğini biliyordu. Bana söylediği şu söz 
Sadun Aren’in bu İmrenilecek tutumunun güzel bir örneğidir: "Benim kadar olursan, beni 
geçemezsen hiçbir şey yapmış sayılmazsın." Bu kısa tümceyi bilimsel yaşamımın her 
döneminde şükranla anımsadım; aynı sözlerin benim için de geçerli olduğunu düşünerek 
genç asistan arkadaşlarıma yinelemekten de büyük zevk duydum.

Burada Sadun Aren'in öğretmeye, öğrencilere tanıdığı büyük öneme de değinmek 
istiyorum, ilginç örneklerle, en son fıkralarla, zeki esprilerle, öğrencilerle yapılan 
şakalaşmalarla süslediği, basite indirgenebilmiş açıklamalarla dolu dersleri öğrenciler 
İçin zevkli bir bilgi hâzinesi niteliğindeydi. Öğrencilerle arasında çok yakın bir ilgi, 
anlayış, sevgi, saygı bağı kurulurdu. Bu bağ öğrencilerine, genel olarak insanlara karşı 
taşıdığı büyük sevginin doğal sonucuydu.

SBF’de oluşan sözkonusu bilim ortamına diğer bir hocamızın katkısını da belirtmek 
istiyorum. Büyük bilgi düzeyi, yepyeni bir bilimsel ortam oluşturma heyecanıyla Nejat 
Benpül bende, arkadaşlarımda büyük saygı uyandıran bir bilim adamıydı. Şu anda kendisi 

gözümde uzun boyu, davudi sesiyle bir saygınlık abidesi olarak canlanıyor. Ne yazık ki
a\awadan 3S)uW\. Vaç>\WaT\ T w  W düşünce yaşarmnm ne 

büyük bir bilim adamından yoksun kaldığının açık kanıtlarıdır. Birçok arkadaşımın 
duygularına tercüman olduğumdan emin olarak, Türk iktisat bilimine büyük katkısına 
duyduğum şükran hlsleriyle Nejat Bengül’ü saygıyla anıyorum.

Bu katkılar ve gelişmeler sonucunda SBF’de, toplumsal bilimler, özellikle iktisat 
alanında 1960'lı, 1970'li yıllarda güçlü bir bilimsel ortam oluşmuştur. Bu bilimsel ortamda 
birçok çalışma, araştırma yapıldı; kitaplar, makaleler yazıldı. Bu ortamda yetişen çevre 
toplumsal bilimler alanındaki çalışmalara öncülük etti.

Bilindiği gibi YÖK Türkiye’deki özgür, özerk, gerçek üniversite anlayışına büyük bir 
darbe indirdi. SBF'deki anlatmaya çalıştığım bilimsel çevre de tabii bu darbenin en önemli 
hedefleri arasında yer aldı, yokedilmek istendi.

Ben üniversitelerimizin, Türk bilim yaşamının YÖK'ün bilimi, özgür düşünceyi 
öldürücü baskısından kurtulacağından eminim. Yalnızca bu baskı döneminin süresi 
konusunda duraksamalarım var. Bu sürenin kısa olmasını diliyorum.

• SBF'deki bilimsel ortamın yazgısı tabii tek örnek değildir. Bilindiği gibi Almanya’da 
Hitler döneminde çok daha kötüsü yaşanmıştır <19>. A.B.D.nin üniversite, bilim, sanat 
ortamı 1950'li yıllarda McCarthy felaketini yaşamıştır. Türkiye'de de. 1940'lı yıllarda Dil ve 
Tarih Coğrafya Fakültesinde benzer bir bunalım yaşanmış, değerli bilim adamları 
üniversiteden ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Bu fakültede oluşan güçlü bilim, 
araştırma ortamına büyük bir darbe indirilmiştir.

Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız SBF'deki ortam ile Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesinde 1940'lı yıllardaki belirtilen ortam arasında, benzerlikler yanında şu önemli 
farklılıklar da vardır: Önce SBF’deki bilimsel ortam daha gelişmiştir. Çok daha önemli 
olarak Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesindeki bilimsel ortamı öldüren hareketin yaratıcıları
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arasında öğrenciler, bir bakıma toplumun en ilerici, en idealist kesimi vardır. SBF’deki 
bilimsel ortamı yoketmeye çalışanlar ise 12 Eylül yönetimiyle YÖK gibi tutucu, toplumu 
her yönden geriletmeye çalışan güçlerdir. Dolayısıyle, bu gelişme eğilimi korunabilirse 
gelecekte Türkiye'de oluşacak bir bilimsel ortamın hem daha güçlü olması hem de uzun, 
köklü bir gelenek oluşturarak yaşaması olasılığı yüksektir.

SBF'de anılan dönemlerde güçlü bir bilimsel ortam oluşmuştur. Ama bu ortamda, 
böyle bir ortam için varlığı gerekli bütün öğelerin varlığı sağlanamamıştır. Her şeyden 
önce köklü bir bilim geleneği yaratılamamıştır. Bu nedenle SBF'deki sözkonusu bilimsel 
ortam kanımca yapıtlarıyla uluslararası, evrensel bir düzeye erişememiştir. Gelecekte 
yaratılacak bilimsel ortamın kuşaklar boyu yaşayarak, bilim geleneğini oluşturarak 
evrensel düzeye ulaşmasını hem diliyor, hem umuyorum.

II

M akalelerin Özetleri
Yılmaz Akyüz Dünya ekonomisinde, gelişmiş, azgelişmiş ülkelerde 1980'lerde 

ortaya çıkan gelişmeleri incelediği yazısında özetle aşağıdaki görüşleri savunuyor: 
Dünya ekonomisininl980'lerdeki başarımında bazı yeni eğilimler gözlenmektedir. 
Örneğin büyümede global olarak belirgin bir yavaşlama vardır. Batı ülkelerinde yaygın bir 
görüşe göre 1970'lerdeki stagflasyonun başlıca sorumlusu Keynesci müdahale 
politikalarıdır. Bu çıkmazdan kurtulmak için artık 1980'lerde gelişmiş ülkelerde genellikle 
arz-yanlısı/paracı politika sentezleri uygulanmaktadır, izlenen bu politikalar sonucunda 
” 1973'de başlayan ve 15 yıl süren çekişme sonunda, petrol, reel kazancının büyük bir 
bölümünü yitirmiş, geriye kalan reel artışın yükü, tümüyle ücretlere ve birincil mal 
üreticilerine kaydırılmıştır.'' "Japonya hariç OECD ülkelerinde kâr payları, 1973'den 
1980'lerin başına kadar düştükten sonra hızla yükselmiş ve 1986'da, ilk petrol şokundan 
önceki düzeylerini aşmıştır." Ama özellikle A.B.D.deki bütçe ve dış ticaret açıkları 
gözönüne alındığında, gelişmiş ülkelerin 1980 sonrasında izledikleri bu politikalar başarılı 
olmamıştır. Bu gelişme ve politikalardan azgelişmiş ülkeler çok olumsuz yönde 
etkilenmişlerdir. 1980'lerin deneyiminden azgelişmiş ülkeler ve Türkiye için önemli 
dersler çıkarılabilir. Bunlardan başlıcaları şunlardır: "Dışa açılma derecesi ne olursa 
olsun, mali ve ticari açılma arasında denge sağlanamamışsa, eninde sonunda ciddi 
güçlüklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.” "1980’lerdeki deneyim, ithal ikameci-ihracata 
dayanan büyüme, ya da içe-dışa dönük sanayileşme gibi ayırımların, belli bir gelişme 
düzeyinden sonra, pek anlam taşımayan, yapay ayırımlar olduğunu ve gelişme stratejisi 
konusundaki seçenekleri yeterince yansıtmadığını göstermektedir." "Daha da önemlisi, 
dışa-dönük srratejilerin, piyasa mekanizması tarafından yönlendirildiği ve Uzak Doğu 
ülkelerinin başarılarının bundan kaynaklandığt iddiasını ciddiye alma olanağı yoktur.”

Üren Arsan "Gelir Dağılımı ve Kamu Mâliyesi" adlı yazısında ekonominin gelir 
dağılımına kamu mâliyesinin araçlarıyla müdahale konusunu incelemektedir. Bu 
müdahale, diğer bir deyişle, daha eşit gelir dağılımı düşüncesiyle dağılım veya bu 
anlamda optimal dağılım başkalarının durumunu kötüleştirmeden kimsenin durumunun 
iyileştirilemeyeceği anlamındaki Pareto optimumundan farklı anlamda bir dağılım 
olacaktır. Çünkü dağıtım politikası bir şahsın veya şahısların durumunu, başkalarının 
durumunu kötüleştirerek iyileştirmeyi sağlayacak bir yeniden dağılımı, dağıtımı 
içerecektir. Makalede gelir dağılımını etkileyen faktörler belirtilmekte, Bergson'cu Sosyal 
Refah Fonksiyonu anlatılmaktadır. Yazıda kamu mâliyesinin gelir dağılımında yaptığı 
değişikliklerin, kamu giderlerinin (reel ve transfer giderleri olarak) gelir dağılımına etkisi 
ve kamu gelirlerinin (vergiler, borçlar ve kamu teşebbüslerinin fiyatları olarak) gelir dağılı-
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dağılımına etkisi ile beraber değerlendirilmesi gereği vurgulanıyor. Bu konularda 
açıklamalara yer veriliyor; çeşitli durumlarda ortaya çıkabilecek sonuçlar tablolar içinde 
gösteriliyor.

Korkut Boratav yazısında 1980'li yılların Türklyeslnde sınıflar-arası ve kısmen 
sınıf-içl gelir dağılımında meydana gelen değişmeleri İnceliyor ve bu değişmelerin bu 
döneme damgasını vuran yeni İktisat politikaları ile İlişkisini tartışıyor. Çeşitli ayırımlara, 
Türk ekonomisine ait görgül verilere dayanılarak yapılan çözümlemelerde başlıca şu 
sonuçlara ulaşılıyor: Temel bölüşüm ilişkilerinin 1980 sonrasında çarpıcı bir biçimde 
sermaye lehine, emek aleyhine değişmiş olduğu açıktır. 1976/77 ile 1986 arasında 
tarımın ticaret hadlerinde dramatik bir düşme meydana gelmiştir: Bu düşme zımni GSYİH 
deflatörü İle hesaplandığında (1977'den 1986'ya) % 53'ü, toptan eşya fiyatlarından 
yapılan hesaplamada ise (1976'dan sonra) % 40'ı bulmaktadır. Cumhuriyet Türkiyesinin 
63 yıllık tarihi boyunca Türkiye köylüsünün bu derecede ağır bir "fiyat şoku" ile karşı 
karşıya geldiği başka bir dönem arayanlar, büyük buhranı izleyen' 1930‘lu yılları 
bulacaklardır. 1980'll yılların ekonomik ortamından en çok yararlanan grubun rantiyeler 
olduğu söylenebilir. Yazı Türk ekonomisinde, iktisat politikasında 1980 sonrasında 
meydana gelen gelişmelerin, geleneksel iktisatçının formel, uzmanlaşmış ve dar ufuklu 
bakış tarzlarının, hatta "politik İktisat” yaklaşımlarının dahi yetersiz kalacağı bir dizi 
sorunun varolduğunu gösterdiğini vurguladıktan sonra şu görüşle son buluyor: 
Kanımızca ancak farklı sosyal bilimleri kucaklayan disiplinler-arası bir işbirliğinin verimli 
sonuçlar vereceği bir "araştırma gündemi"nin inşa edilmesi zamanı gelmiştir.

Tuncer Bulutay’a göre iktisat kuramının beş temel dayanağı vardır: Bireyciliğin 
temel ilke oluşu. Tüketici ve üreticilerin rasyonel olması. Etkin bilgi kaynağı olarak 
piyasa. Piyasanın dengeyi sağlaması. Rekabetin vazgeçilemez yararları. Tabii bu temel 
dayanaklar arasında yakın ilişki vardır; bunlar birçok durumda birlikte, içiçe geçmiş 
biçimde etkin olurlar. Yazıda bu ilkelerden yalnızca ilk ikisi İncelenmektedir. Yazıda 
bireyciliğin, özçıkarlar peşinde koşmanın, bencilliğin İnsan, toplum yaşamındaki önemi 
yadsınmıyor. Ama iktisat kuramının genel eğiliminin tersine adetlerin, dlğergamlığın da 
toplum yaşamında büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Daha önemli olarak bencil, özçıkara 
dayanan rasyonel davranışlarla toplum gönencinin ençoklaştırılacağı şeklindeki iktisat 
kuramının temel ilkesinin daima geçerli olmadığı "tutuklunun çıkmazı" adı verilen oyuna 
dayanılarak anlatılıyor. Birçok durumda bencillikle diğergamlığın birlikte ortaya çıktığına 
dikkat çekiliyor. İktisat kuramının rasyonalite anlayışının normatif, matematiksel, 
mekanik nitelik taşıdığı belirtiliyor. Toplum yaşamının gerçeklerinin, birçok çalışmanın bu 
anlayışın yetersizliğini ortaya koyduğu anlatılıyor. Yine de bu normatif anlayışın tümüyle 
terkedilmesi önerilmiyor. Bu yaklaşım yanında İnsanı, yaşamı gözönüne alan gerçekçi, 
betimsel yaklaşımlara da yer verilmesi isteniyor, iktisat kuramının birçok sonucunun 
temel ilkeleriyle değil de yardımcı hipotezlerle elde edildiği açıklanıyor. Bireysel 
istemlerden hareketle piyasa istemine ancak gerçekçi olmayan ek sınırlandırmalarla 
ulaşılabileceği anlatılıyor, iktisat kuramının seçimle tercihi özdeş saymasına karşın 
seçimlerin tercihler olarak alınamayacağı vurgulanıyor. Kişilerin tercihlerini İçtenlikle, 
oldukları gibi yansıtmalarının olanaksızlığını gösteren; bireysel tercihlerden toplumsal 
tercihlere ulaşmanın olanaksızlığını vurgulayan teoremler belirtiliyor.

Tuncer Bulutay ve Cem Çakmak "1987 Genel Seçimleri Üzerine Bazı Düşünceler" 
adlı yazılarında iktidarların genel başarımlarını, özellikle de oy yitirme eğilimlerini 
İncelemekte; çözümlemelerinde bağıntı ve değişme katsayılarına dayanmaktadırlar. 
Yazıda özetle şu sonuçlara ulaşılmaktadır: Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) 1983 
seçimlerinde Türk siyasal yaşamının iki temel ve köklü eğilimini oluşturan CHP ve AP oy 
kaynaklarına dayanamamıştır. Buna karşılık ANAP 1983’de geçmişteki AP oy 
kaynaklarından yararlanmıştır. Fakat ANAP'ın geçmişteki AP oylarından yararlanma
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gücü 1987 seçimlerinde geniş ölçüde azalmış ya da ortadan kalkmıştır. MDP’nin siyaset 
alanından çekilmesine, AP oylarının daha güçlü bir sahibi olan DYP'nin seçime 
katılmasına, seçimlerin daha serbest bir ortamda yapılmasına bağlı olarak oluştuğu 
anlaşılan bu gelişmeler sonucunda şu önemli olgular meydana gelmiştir: ANAP oylarında 
1987'de 1983'e oranla önemli bir yapısal değişme ortaya çıkmıştır. ANAP 1987 
seçimlerinde, 1983'ün MDP'sine benzeme eğilimi içine girmiştir. Diğer bir deyişle, ANAP
12 Eylül yönetiminin siyasal partisi olma işlevini üstlenir hale gelmiştir.

Haluk Erlat yazısında önemli bir ekonometrik yöntemi incelemektedir. 
Ekonometride İki Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) yöntemi, eşanlı bir sistemde yer 
alan denklemlerin tahmininde kullanılan en yaygın yöntemdir. Ekonometrik bilgisayar 
programları 2AEKK tahm inleri yapabilmektedirler. Bu programlar, regresyon 
katsayılarının tahminleriyle birlikte hipotez sınamalarına olanak sağlayacak istatistikleri 
de hesaplamaktadırlar. Haluk Erlat bu yazısında bu istatistiklerin kısmen yararlı 
olduklarını, araştırmacının geçerli istatistikler elde edebilmek için birtakım ek 
hesaplamalar yapması gerektiğini ve sözkonusu hesaplamaları yapmanın hiçbir zorluğu 
bulunmadığını göstermekte, bu işlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. 
Çalışma hipotez sınamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sınama üç başlık altında ele 
alınmaktadır: Regresyon katsayıları üzerindeki kısıtlamaların sınanması, teşhis 
sınamaları, tanımlama sınamaları. Çalışmanın sonuç kısmında 2AEKK ile bir yapısal 
denklem tahmin edildiğinde, doğrudan tahminler ile birlikte verilmesi gerekli tahminler dört 
başlık altında belirtilmektedir. Yapılacak sınamanın gerektirmesi durumunda ek 
regresyon tahminlerinin bu listeye eklenebileceği de kaydedilmektedir.

Cem Eroğul halkın toplum yönetimine katılması konusunu incelediği "Siyasal 
Katılmanın İdeolojik Ortamı” adlı yazısında şu görüşleri belirtiyor: "Katılma ilişkisinin 
doğması için, katılmaya elverişli bir hukuk çerçevesinin yanı sıra, bulunması gerekli bir 
koşul da, uygun bir ideolojik ortamdır." "... Katılma olabilmesi için, asgari düzeyde de 
olsa, katılmayı ’meşru' ve 'ilginç' sayan bir anlayışın toplumda geçerli bulunması 
zorunludur. Böyle bir anlayışın bulunmadığı toplumlar, söz almanın serbest olduğu, ama 
utanma, sıkılma veya korku gibi nedenlerle, hiçkimsenin konuşmadığı toplantılara 
benzerler." Yazıda siyasal kültürler alanındaki tipler ayırımına değinildikten sonra Türk 
toplumunun siyasal katılım alanındaki geçmişi, Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine değin 
inilerek özetleniyor. Yazı aşağıdaki düşüncelerle son buluyor: "12 Eylül 1980'de yerleşen 
yeni düzen, kargaşanın sorumluluğunu katılmacılıkta gördü. Bunun sonucunda da, 
hazırladığı yeni anayasa, katılma olanaklarını asgariye indirdi.” Buna rağmen "Mustafa 
Kemal yönetimiyle özgürleştirilen, 1945'den sonra siyasal katılmayı fiilen yaşayan, 
1961'den sonra kendi kaderini değiştirmede bunun değerinin bilincine varan bir toplumun, 
bundan sonraki doğal aşama olan, herkesin sesini özgürce duyurduğu, çoğunluğun 
azınlığı boğmadan ülkeyi yönettiği, azınlığın da çoğunluğa saygı gösterdiği, gerçekten 
demokratik, özgür ve alabildiğine katılmacı bir düzene, bu kez düzenceli bir biçimde 
geçeceğine inanmamak güçtür.”

Haşan Ersel'in "Eşitlikçi İktisadi Adalet Üzerine" adlı yazısının temel amacı, 
eşitlikçi iktisadi adalet görüşünü ele almak ve böyle bir kuramın bireyci temellerini 
araştırmaktır. Bu yazının bir amacı da uygun tanımlanması kaydıyla, özgürlük ile eşitlikçi 
iktisadi adalet görüşü arasında bir çelişki olmadığını göstermektir. Yazının ilk bölümünde 
neoklasik iktisatta benimsenen bireycilik ve akılcılık anlayışının, bireyin toplum içinde 
olma boyutunu ihmal ettiği, özel bir durumu ifade ettiği vurgulanmaktadır. Bireyciliğin bu 
özel durumla sınırlandırılması için ise ne felsefi ve ne de toplumbilimsel bir neden vardır. 
Daha geniş bir bireycilik anlayışından hareketle, toplumdaki bireylerce uygun 
görülebilecek toplumsal adalet ölçütlerine varılabilir. Yazı ikinci bölümünde mevcut
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iktisadi adalet görüşlerinden birisi olan eşitlikçi iktisadi adalet görüşünü ele almakta ve 
bunu bireyci bir çerçeve içinde temellendlrmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü ve son bölümün 
temel amacı ise bir eşitlikçi kaynak dağılımı modelinin taslağını oluşturmaktır. Bölümün İlk 
altbölümünde eşitlikçilik ile özgürlüğün bağdaşması sorunu ele alınmakta, İkinci 
altbölümde ise Sen'in temel yeterliklerin eşitliği kuramı için bir model taslağı 
geliştirilmektedir.

Fikret Görün yazısına zamanın doğrusal, devresel ya da sarkaçsal olması ya da 
bunların dışında "bağımsız" düşünülmesi, bir yöne doğru "akıp-gitmesi" ya da "tersinirliği" 
şeklindeki farklı algılanış biçimlerine değinerek başlıyor. Bu anlayışların iktisadi 
çözümlemelerde de etkin olduğunu belirtiyor. Yazıda şu görüşler ileri sürülüyor: 
MarshalPın fiyat kuramındaki zaman birimi yüksek bir soyutlama düzeyini işaret 
etmektedir. Yani Marshall'da zaman bir söylemden ileriye geçmemektedir. Walrasgll 
denge sistemi de "zamansız" bir sistemdir. Bunlara karşılık zamana ilişkin olarak Keynes 
daha değişik ve daha tartışmalı bir bakış açısına sahiptir. Geleneksel iktisat kuramının 
zamana olan tavrı hakkındakl genel değerlendirme, bunun zamanı dışladığı biçiminde 
ortaya çıkıyor. Bu genel eğilime karşın bu konuda örneğin L.A.Boland'ın aykırı bir 
değerlendirmesi vardır. Yazı şu görüşlerle son buluyor: Geleneksel iktisatta zamanla ilgili 
yaklaşımlar bütünüyle yetersiz kalmaktadır. Bu konuda "denge"ye oranla "değişme"ye 
daha fazla ağırlık veren bir paradigma geliştirmenin önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.
, Alpaslan Işıklı yazısında 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu İle 2822 Sayılı Toplu iş 

Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu'nun uluslararası normlara aykırı yönlerini 
incelemektedir. Yazı bu konuda TİSK tarafından yayınlanmış raporlara bir yanıt niteliği de 
taşımaktadır. A.lşıklı önce "uluslararası normların niteliği ve doğuşuna yolaçan nedenler" 
konularını açıklamakta; sonra "Uluslararası Çalışma Örgütü" İle "sendika özgürlüğü İle 
toplu sözleşme ve grev hakkına İlişkin başlıca uluslararası metinler ve ilkeler" hakkında 
bilgi vermektedir. Yazıda daha sonra özellikle 12 Eylül sonrasında Türkiye ile 
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İlişkileri kısaca özetlenmektedir. Sonraki bölümde "TİSK 
görüşlerinin dayandığı yanlış temeller" belirtilmektedir. Makalenin son iki bölümü 2821 ve
2822 Sayılı Yasaların uluslararası normlara aykırı hükümlerinin belirtilip açıklanmasına 
ayrılıyor. Bu bölümlerin ilkinde "Uluslararası Çalışma Örgütü Sendika Özgürlüğü 
Kqmitesi”nin kaydettiği aykırı hükümler anlatılıyor. İkincisinde bu komite tarafından 
uluslararası normlara aykırılık açısından üzerinde durulmamış olan diğer bazı hükümler 
incelenip açıklanıyor.

Erhan Koksal “Batı Modeli Demokrasinin Gelişme Koşulları" adlı yazısına "... 
demokrasinin yerleştiği ve iyi bir biçimde işlediği ülkelerde ise ilk dikkati çeken özellik, bu 
ülkelerin hemen hemen hepsinin belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmış olmalarıdır" 
görüşüne yer vererek başlamakta, ama hemen sonra aşağıdaki görüşü ileri sürmektedir: 
"... Demokrasinin yerleşmesi ve yaşaması yalnız ekonomik gelişmişliğe bağlanılamaz. 
Nitekim ekonomik bakımdan gelişmiş olduğu halde siyasal sistemi demokrasi olmayan 
ülkeler bulunduğu gibi, demokrasiden dikta rejimlerine geçmiş ülkeler de vardır". Yazı 
demokrasinin ne olduğu, ne olmadığı sorunlarını inceleyerek sürmekte; sonra 
demokrasinin temel nitelikleri anlatılmaktadır. Temel nitelikler dört başlık altında 
açıklanmaktadır: Siyasal kurumlar; toplumsal, ekonomik, siyasal yapı ile ilgili nitelikler. 
Sonra "batı modeli demokrasinin gelişmesini etkileyen koşullar" araştırılmaktadır. Üç 
temel koşul ileri sürülmektedir: Kapitalist ekonomi ve endüstrileşme, toplumsal yapıda 
meydana gelen değişiklikler, siyasal yapıdaki değişim. Yazıda şu sonuca varılmaktadır: 
"Batı modeli demokrasinin gelişmesini sağlayan koşullar bir yandan ekonomik gelişme 
olanağı yaratan endüstrileşme ve kapitalist sistem, öte yandan da bu gelişmeye etkili 
olan ve bu gelişmeden etkilenen toplumsal değişmedir. Ayrıca bu iki değişimin siyasal



çerçevesini oluşturan ulusal birlik ve ulusal devlet de sistemin oluşmasında etkili 
olmuştur."

Bilsay Kuruç yazısında makro iktisadın 1930'larda Keynes'in katkısıyla doğduğu 
görüşünü ileri sürmektedir. Keynes, 1930'lardan sonra sanayi demokrasilerinin ve 
Avrupa siyasal kültürünün payandası olarak ortaya çıkmıştır. Keynes'in kişiliğinde 
iktisatçının entellektüel çabası, emekçileri ve orta sınıfın insanlarını da sivil toplumun 
kapsamına alma çabasıdır. Ekonomik hakların tam istihdamla kurumlaşması hedefi 
Keynes'in temel vizyonudur. Sadun Aren'in, "İstihdam, Para ve iktisadi Politika" adlı 
önemli yapıtının, diğer üstünlükleri yanında, asıl önemi benzer bir vizyon ürünü 
oluşundadır. Bilsay Kuruç'a göre klasik iktisat Türkiye'ye 1980’li yıllarda bir çıkartma 
yapmıştır. Bu çıkartma sanayi demokrasisinden uzaklaşmayı, ekonomik hakları 
dondurmayı ve geriletmeyi de birlikte getirmiştir. Yazı Bilsay Kuruç'un üç temel önerisiyle 
sonuçlanmaktadır. Bunlardan İkincisine göre sanayi demokrasisi ekonomik haklar 
kurumlaştığı takdirde ayakta durabilir. Diğer bir deyişle sanayi demokrasisinin de bir 
maliyeti vardır ki, o da yüksek ücret düzeyidir.

İlber Ortaylı yazısına, çocuklar için yazılan metinlerin Türk edebiyatının en zayıf 
dallarından biri olduğu görüşüyle başlıyor. Çocuk edebiyatı ve eğitimi ciddiye 
alınmamaktadır. Aslında geçmiş edebiyatımızda da çocuk konusu aynı ihmalin içindedir. 
Kütüphaneleri dolduran yazmaların içinde göze batan çocuk edebiyatı ürünleri pek az 
olmalıdır. Gerçekte çocuk eğitimi ve çocuğa yönelik edebiyat bir tarih ve toplum bilincinin 
ürünüdür. "Rönesans İnsanı" dediğimiz toplum ve insanın değişirliği bilincine ulaşmış 
tarihsel tip çocuğun eğitimine ve çocuk edebiyatına da bu değiştirme süreci açısından 
yaklaşmıştır. Kuşkusuz Osmanlı İmparatorluğunda çocuklara sözlü bir eğitim ve kültür 
aktarılmıştır. Masal, efsane, dini bilgiler, peygamberlere ait olaylar (kısas-ı enbiya) sözel 
olarak nakledilmiştir. Osmanlı toplumunda bireyin değişen bir dünya ve çevrenin içinde, 
çevresi ile hesaplaşan bir öge olduğu bilincine ulaşılması, 19. yüzyılın bir olayıdır. Yani 
Osmanlı insanı değişen bir dünyada kendisinin de değişmesi gerektiğini ve bu nedenle de 
ön planda çocuğun eğitimine eğilmek gerektiğini anlamıştır. Yazıda bu genel gözlemlerden 
sonra Osmanlı imparatorluğunun son dönemlerinde çocuk edebiyatı üzerindeki 
yayınlardan örnekler veriliyor.

Şevket Pamuk konusuna, bu yazıdaki amacının 1948 öncesi dönemde Türkiyede 
tarımsal üreticilerin geçim koşullarının gösterdiği değişiklikleri ve bu konuda tarımsal 
üreticiler arasında ortaya çıkan farklılıkları şimdiye kadar yapılanlardan daha ayrıntılı 
olarak incelemeye başlamak olduğunu belirterek giriyor. Çalışmada kullanılan endeksler 
ve veriler hakkında açıklamalardan sonra ulaşılan sonuçlar tablolar halinde veriliyor. Bu 
tablolar incelendiğinde toplam ve kişi başına tarımsal üretimin 1920’lerin sonuna ve hatta 
1931 yılına kadar çok hızlı bir artış eğilimi içinde olduğu görülmektedir. Buna karşılık 
1931-1948 döneminde toprağın verimi artırılamamış, ancak ekilebilir ya da kolayca ekime 
açılabilir alanların varlığı sayesinde bitkisel üretim nüfusla aynı hızda artmaya devam 
etmiştir. Öte yandan 1929 yılına kadar göreli fiyatlar da tarım kesiminden yana hareket 
etmektedir. Buna karşılık 1930'ların ilk yarısında göreli fiyatlar güçlü bir biçimde tarım 
kesimi aleyhine dönmüştür. Göreli fiyatlar 1930’ların ikinci yarısında sınırlı bir düzelme 
göstermiştir, ikinci Dünya Savaşı yıllarındaki en önemli eğilim ise göreli fiyatlarda tarım 
lehine güçlü bir sıçramanın ortaya çıkmasıdır. Savaşın sona ermesiyle birlikte hububat 
fiyatlarındaki olağanüstü artışlar ortadan kaybolmuştur. Ancak 1940'ların ikinci yarısında 
tarımsal üreticilerin karşı karşıya bulunduğu iç ticaret hadleri 1930'lardaki düzeylerine 
kadar gerilememiştir. Yazı Türkiyedeki iktisadi tarih yazıcılığının iktisat politikaları 
belgelerinden çok, üretim ve bölüşüm gibi ekonominin temel sorunları üzerine inşa 
edilmesi gerektiği düşüncesi ileri sürülerek tamamlanıyor.
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Oktar Türel'e göre 1980'lerin "sui generis” büyüme modeli, iktisat politikası 
belgelerine ve plan-program taslaklarına geçmemiş olsa bile uygulamada oluşmuş 
durumdadır. Modelin İsrafil, gelecek kuşaklara ağır yükler getiren ve geniş yığınları 
yoksullaştıran özellikler taşıması, fiilen var olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Oktar 
Türel’in yazısı, sözkonusu büyüme modelinin kavramsal çerçevesi ve olası uzantıları 
üzerine bir zihin araştırmasıdır. Giriş ve Sonuç kısımları dışında üç bölümden oluşan 
yazının ikinci bölümünde matematiksel yapısıyla bir büyüme modeli açıklanmaktadır. 
Buradaki anlatımda cebirselden çok, grafik gösterim yeğlenmektedir. Yazının üçüncü 
bölümünde talep kısıtı altında büyüme evresinde ekonominin politika değişkenlerine nasıl 
tepki göstereceği irdelenmektedir. Modelin durgunluk evresine uygun düşen ikinci 
versiyonu dördüncü bölümde ele alınmaktadır. Bu bölümde irdelenen temel sorun, 
iktisadi büyümenin hangi koşullar altında bir durağan durum dengesine veya benzerine 
yaklaşacağıdır.

Gürel Tüzün yazısında bazı kuramsal modeller yardımıyla, piyasa yapısının belirli 
öğeleri ile firmaların fiyatlama davranışları ve kârlılıkları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 
Yazıda önce türdeş mallar ele alınmakta, bu başlıktaki açıklamalarda konu üç altbaşlık 
altında (aynı büyüklükteki firmalar, farklı büyüklükte firmalar, az sayıda büyük firmanın 
fiyat öncülüğü) İncelenmektedir. Sonra farklılaştırılm ış malın incelenmesine 
geçilmektedir. Bu konudaki açıklamalar da reklam harcamasının varlığı ya da yokluğu 
ayırımına başvurularak verilmektedir. Yazıda sorunu basitleştirmek için, tek boyutlu bir 
başarı ölçüsü olan kârlılık kullanılmakta ve bu fiyat-maliyet marjı (ya da Lerner endeksi) 
ile ölçülmektedir. Yazıda kullanılan modellerde firmaların ürettiği malların birbirleriyle 
ikame edilebilirlik dereceleri ve firmalar arasındaki karşılıklı etkileşim açık bir biçimde ele 
alınmaktadır. Buna karşılık sözkonusu modeller giriş koşullarını ancak örtük bir biçimde 
içermektedir.

Nuri Yıldırım planlama alanında bazı yeni gelişmeleri ele alan yazısında teknik 
nitelikte, matematiksel açıklamalar veriyor: Planlama alanında "büyük hacimli doğrusal 
programlama problemlerinin daha küçük altproblâmlere ayrıştırılarak çözülmesi" yoluna 
gidilmektedir. Böylece planlamada ayrıştırma yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Bu 
yöntemlere göre "özel bir yapıya -bloksal yapı- sahip olan orijinal problem, bu özel 
yapısından yararlanılarak çözümleri daha basit altproblemlere ayrıştırılmakta, sonra bu 
altproblem çözümlerinin eşgüdümü yapılarak ana (orijinal) problemin çözümü elde 
edilmektedir.” Ayrıştırma yöntemlerine başvurmanın bir temel nedeni bu yolla hesaplama 
kolaylığının sağlanmasıdır. Ama tek neden bu değildir. Diğer önemli nedenler "planlama 
pratiğinde ademi-merkeziyetçiliğin giderek önem kazanmasına" bağlı olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenler arasında planlama kuruluşunun ekonomik hiyerarşinin tüm 
kademelerine ait bilgileri (enformasyonu) toplama olanağına sahip olmaması, 
toplayabilse bile bu bilgileri tutacak hafızaya malik bulunmaması gösterilebilir. Bundan 
başka, hiyerarşide "her kademe kendi olanaklarını en iyi yine kendi bilir ve ayrıca, herbir 
kademenin planlama sürecine aktif katkısını sağlamak planın uygulanması bakımından 
da zorunludur." Bu yazıda çeşitli ayrıştırma yöntemleri üç grupta toplanarak 
İncelenmektedir: i) Fiyatlar ve cezalandırma kullanılarak özendirme yolu ile planlama, ii) 
Kaynak ve üretim hedeflerinin doğrudan merkezden dağıtımı yolu ile planlama, iii) Karma 
yöntemlerle planlama.

Temmuz 1988
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N O TLAR
(1) Burada yanlışlar konusunda K.J.Arrow ve P.A. Samuelson'dan alıntı yapmak istiyoruz: 

Bilindiği gibi Arrow genel dengeyi ilk kez kanıtlayanlardan biridir. Arrow'la G. Debreu'nun bu 
konudaki ortak yazıları çok ünlüdür. Arrow (1987: 194) bu ortak yazı hakkında özetle 
aşağıdaki bilgileri veriyor: 1951’de bu alanda teknik bir rapor yazmıştım. Sonra Avrupa'ya 
gittim. Romadayken pek tanımadığım, hiç karşılaşmadığım Debreu'dan bir mektup aldım. Bu 
mektubunda kendisinin de aynı konuyla uğraştığını yazıyor ve çalışmasının taslağını 
gönderiyordu. Mektubunda benim kanıtlamamda bir yanlış bulduğunu kaydediyordu. Ben 
bunun hata olmadığını görüyordum. Nitekim Debreu sonra gelen bir mektubunda bunun yanlış 
olmadığını kabul ediyordu. Daha sonra Debreu’nun üçüncü mektubunu aldım.
Bu mektupta yazımda başka bir yanlış olduğunu yazıyordu. Bu gerçekten de hataydı. Bana 
gönderdiği taslağa bakınca kendisinin de aynı hatayı yaptığını, benim yazımda bulduğu yanlışı 
varsayımlarıyla ortadan kaldıramadığını görebiliyordum. Debreu'nun taslağını dikkatle 
okuyunca ikimizin de nerede hataya düştüğümüzü gördüm. DebreuVa bu konuda ortak yazı 
yazmayı önerdim, bilinen yazı ortaya çıktı. Ama belirtilen yanlışı yoketme sorunu ortada kaldı. 
P.A. Samuelson (1983b: 10) şöyle yazıyor: "Hayretler içinde gördüğüm gibi (1930'larda) 
Harvard'daki (iktisadi) çözümlemenin büyük kısmı kaba ve mantıksal güçten yoksundu. Ama 
aynı çözümleme (gücü) yaşıyordu ve kapanmış değildi. Hocalarının yaptığı hatalar, 
mantıklamalarında bıraktıkları boşluklar senin düzeltmen için ortadaydılar. Bilimin ilerleyen 
ordusunun bir parçası idin. Ek bir avantaj vardı: O çoğulcu ortamda yeni doktrinlerin herbirine 
yoğun muhalefet vardı."

(2) Bu araçlar hakkında örneğin (Anderson, 1988) den bilgi edinilebilir. Bazen bu nitelikte 
araçların yapımı yıllar almakta; bu ölçüde zamanın geçmesi konuların niteliğini, boyutlarını, 
önemini değiştirebildiği için, araçlar tamamlandıklarında işe yaramaz hale gelebilmektedirler.

(3) Ünlü filozof L.Wittgenstein'in Avusturya dağ köylerinde ilk okul öğretmenliği yapması büyük 
bir olasılıkla bu eğitim reformu ile ilgilidir. Bu konularda (Bartley III, 1977) ye bakılabilir.

(4) Samuelson'un başka kitaplarında da (1983a: xxii) benzer görüşler ileri sürülmektedir: Hegel'in 
kendi felsefesini ilk kez onun Fransızca çevirisini okuduğunda anladığı söylenmektedir. 
Bunun gibi V. Pareto'nun da (yaşasaydı) tam olarak ne söylemek istediğini Bergson'un 
1938'deki klasik makalesini okuduğunda öğrenebileceği söylenebilir.

(5) Gençliklerindeki öğretim düzeyini yetersiz bulan başka ünlü iktisatçılar da vardır. Örneğin 
R.M.Solow 1940'lı yılların sonlarında Harvard'da lisansüstü öğrenciliğinde istatistik için 
şunları söylüyor (Klamer, 1984:129): "Olasılık ve istatistiği de keşfetmiştim. Bu konu o zaman 
Harvard'da iktisatçılara öğretilmiyordu... Öğretilen istatistik dersleri gerçekten berbattı; bu bir 
skandaldi."
J.Hİcks’in bilgi düzeyinin öğrenciliğinde, öğretim üyeliğinin ilk yıllarında pek yüksek olmadığı 
anlaşılıyor (Hicks, 1983: 355). Aynı yazıda (s. 356) Hicks, Hugh Dalton'un kendisine 
İtalyanca okuyabildiğine göre Pareto'yu okumayı önerdiğini, iktisat kuramına Pareto'yla 
başladığını, Pareto'dan Walras'a ve Edgeworth'a geçtiğini, öğrenimini gördüğü Oxford'da 
Edgeworth'den (Edgeworth Oxford'dan emekli olmuş bir iktisat profesörüdür) hiç 
bahsedilmediğini, Marshall’ı ancak Pareto'yu okuduktan sonra incelediğini söylüyor.
Yazıda (s. 357) Hicks gençliğinde Güney Afrikaya gittiğini, orada istatistikten iktisat tarihine 
kadar çok çeşitli konularda ders verdiğini belirtiyor. Güney Afrikada o zamanki sendikaların 
siyahları dışlayan tekelci tutumları nedeniyle serbest piyasa anlayışının savunucusu 
olduğunu yazıyor.
Aynı yazıda Hicks (s. 361) iktisat kuramında İkinci Dünya Savaşından sonra A.B.D.deki 
gelişmelerin kendi yaklaşımına uymadığını kaydediyor. A.B.D. iktisadının bazı okullarının 
özellikleri olan kuram için kuram oluşturma, serbest piyasa fikrini idealize etme 
yaklaşımlarına sempati duymadığını, ekonometriye güvenmediğini de belirtiyor.

(6) Samuelson (1983b: 7) Jacob Viner’ın dehşet saçan bir öğretim üyesi olduğunu, herkesi 
korkuttuğunu, ama kendisinin 19 yaşında onun tahtadaki diagramlarında hata bulduğunu, bu 
nedenle öğrencilerin takdirini kazandığını anlatıyor. Ayrırca hocalarının yetersizlikleri
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konusunda saatlerce dedikodu yaptıklarını belirtiyor. Böylece bu yönüyle de o zamanın 
A.B.D.si bizdeki ortamdan pek farklı değildir.

(7) L.Hurwicz (1987: 285) iktisatta matematik kullanılması konusunda üç aşama ayırıyor: 
Samuelson öncesi türevsel hesap dönemi (özellikle Hicks, ayrıca Kaldor ve diğerleri). Sonra 
Samuelson, Lange ve diğerlerinin dönemi. Daha sonra Arrow, Debreu, Koopmans'la ve 
diğerleriyle başlayan yeni dönem. Hurwicz aynı yazıda (1987: 285-290) bu konudaki 
gelişmeleri, anlatılan eğilimlerin karşılıklı ilişkilerini özetliyor.
Matematiksel iktisada katkı getiren yeni, genç iktisatçılardan biri olan A.Mas-Colell (1987: 
317) aşağıdaki nitelikte görüşler ileri sürmektedir: İktisatta araçlar, yöntemler, çözümleme 
usulleri temel sorunlardan daha çok gelişiyor. Temel sorunlardan birçoğu A. Smith’de de 
vardı. "A. Smith'in ekonomisini A.Smith'den daha iyi anlıyor muyuz” diye sorulsa bunun olası 
yanıtı "hayır"dır. Ama bugün ekonomiyi daha ince ayrıntılarıyla inceleyebileceğimiz birçok 
çözümleme aracına malikiz.

(8) Bu komisyon için örneğin (Hildreth, 1986: özellikle, 1-13; Feiwel, 1987: 15-23; Epstein, 1987) 
ye başvurulabilir. Son kitabın birçok yerinde bu komisyon anlatılıyor. Bu yer ve sayfalar için 
kitabın dizinine (s. 253) bakılabilir.

(9) Burada R.Sheldrake'ın (1983: 279) aşırı görünen bir savına değinmek istiyoruz: Hayvanlar, 
örneğin fareler bir hüneri öğrenince, bunlarla bilinen çeşitte hiçbir bağı ve iletişimi olmayan, 
dünyanın öbür ucundaki .fareler de aynı hüneri daha kolay biçimde öğrenme yeteneğini 
kazanırlar. Böylece adeta türlerin bireyleri arasında bilinmeyen, görünmeyen bir kanalla bilgi 
iletişimi olmaktadır.
Bu görüşlerin metinde verdiğimiz Keynes'in düşüncelerine yakınlığı ortadadır. Burada 
Keynes'in sözkonusu yazısında (Keynes, 1972: 340) yer alan G.L.Dİckinson’un görüşlerini 
de aktarmak istiyoruz. Dickinson bunları Frank Ramsey'in ve başka bir Cambridge'li 
düşünürün ölümü üzerine yazmıştır. Dickinson özetle şunları söylüyor: Cambridge'de bütün 
güzel şeyler gibi ender olan bir tip vardır. Bu tip dünya çıkarlarıyla ilgilenmez ama aziz 
değildir; ihtirassızdır ama hareketsiz değildir; sıcak kalplidir ama duygusal değildir... Bunlar 
(bu tipler) gördükleri şekliyle gerçeğin ışığını izlerler; paralize olmadan şüpheci olma 
yeteneğine sahiptirler; bilinenleri bilmekle yetinir, bilinmeyen konusunda yargıda 
bulunmazlar. Dünya bu insanlarca çekilip yöneltilemez, çünkü hareket için bilgisizlik ve delilik 
gereklidir. Ama fırtınada yol gösterici ışık bunlardır.

(10) Burada bu görüşlerimize ters bir örneğe, Ramanujan'a dikkat çekmek istiyoruz. Hindistanda 
doğan, yoksul koşullarda yetişen, genç yaşında ölen Ramanujan bir matematik dehasıydı. 
Yazdığı mektuplar üzerine Cambridge matematikçisi G.H.Hardy'nin dikkatini çekmiş, 
Ingiltereye getirilmişti. G.H. Hardy oluşturduğu bir yetenek sıralamasında kendine ve en 
yetenekli matematikçi arkadaşlarına 25, 30; ünlü Alman matematikçisi David Hilbert'e 80 
puan verdiği halde Ramanujan'ı 100 puanla listenin başına koymuştur (Borwein vd, 1988: 
112A).

(11) Arrow'un Wald'la, Tarskiyie ilişkileri için örneğin (Arrow, 1987: 194; Feiwel, 1987: 10, 11)e 
bakılabilir, L.R.Klein (1987: 350) "Cowles Commission"da Wald’m dengenin varlığını 
kanıtlayan yazısını tartıştıklarını yazıyor.

(12) Yemeklerdeki, çay, kahve sohbetlerindeki görüşmelerin önemi için örneğin (Bliss, 1987: 299; 
Sonnenschein, 1987: 326, 327)ye bakılabilir.

(13) G.Debreu (1987: 253) şöyle diyor: Derslerimin başında öğrencilerime öğretmek istediklerimin 
belirli konular, teoremler olmadığını, yöntemler olduğunu vurgularım. Elli yıl sonra iktisat 
kuramı değişik olacaktır. Ama matematik modellerin, bu modellerin önem verdiği mantıksal 
güçlülük (rigor), genellik, basitliğin varlıklarını sürdüreceğine inanıyorum.

(14) Öğretim üyeliğim süresinde öğrencilerin derslerde öğretilenler konusunda pek aktif 
olmadıklarını, öğretilenleri olduğu gibi aldıklarını ya da alır göründüklerini gördüm. Bu durum 
öğrencilerin, dersler dışında en aktif oldukları dönemlerde de geçerliydi. R.E.Lucas Jr.'ın 
söylediğine göre (Klamer, 1984: 47) A.B.D.de Ph.D. öğrencileri pasiftirler, herşeyi olduğu gibi 
alırlar.
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(15) Samuelson (1985: 9) bu büyük bunalımda konvanslyonel iktisat kuramının apaçık olaylara 
uymada çok yetersiz kaldığını belirtiyor. Samuelson aynı yazıda şunları da kaydediyor: 
Çoğunlukla sınıfta öğrendiklerim iktisatçı olmayan sıcak kalpli kişilerce yapılması gerekli 
olanlar diye vurgulananlara ters düşüyordu. Üniversite içinde, sokaktaki kişilerle 
konuşmalarımda geleneksel iktisat kuramının paradigması ile amatörlerin sağduyuya 
dayanan görüşleri arasında bir çatışmanın olduğunu görüyordum. Bana asıl üzüntü veren 
kendi kanıtlarımın kendi kulağımda bile ikna edici olmaktan çok uzak bulunuşuydu.
Büyük bunalımın Arrow üzerindeki etkisi için (Feiwel, 1987:3,5)e, Tobin üzerindeki etkisi için 
(Klamor, 1987: 97, 98)e bakılabilir.
Arrow büyük bunalımdan çok etkilendiği dönemlerde, ilk yetişme çağlarında demokratik 
sosyalizmi benimsemişti. Demokratik sosyalizmi kapitalizme yeğleyişinin temelinde yatan 
beş temel değer olarak şunları kaydediyordu (Feiwel, 1987: 5, 87-89): i) Tüm kaynakların 
kullanılmasını güvence altına alacak etkinlik, ii) Kâr peşinde koşmanın yarattığı siyasal 
bozukluklardan, savaştan kaçınma, iii) Küçük bir elit zümrenin kontrolünden bağımsız olma, 
iv) Gelir ve güçte eşitlik, v) Toplumun işleyişinde rekabetçi güçler yerine işbirliğinin 
uyarılması.

(16) Ünlü Chicago iktisatçısı Frank Knight aşağıdaki görüşleri ileri sürmüştür (Samuelson, 1983b: 
7): Keynesciye ve tekelci rekabete inanana dayanamam. Samuelson iktisat 
çözümlemelerinde matematik kullanılmasına inananlar hakkında ne düşündüğünü 
sorduğunda Knight'ın yanıtı da aynı yönde olmuştur. Yani Knight bunlara da 
dayanamamaktadır. •
Böyle modası geçmiş, bugünden bakıldığında geçersiz, anlamsız görüşler ileri süren ünlü 
iktisatçı yalnızca F.Knight değildir. Arrow (1987: 234, 235) Keynes'in, Schumpeter'in böyle 
aşırı, acaip, yanlış bazı görüşlerini belirtiyor.

(17) Arrow (1987: 227, 228) diğer önemli gelişmeler olarak şunları saymaktadır: Belirsizlik ve 
enformasyon iktisadı; genel denge kuramının geliştirilmesi; iktisat kuramının tüketim gibi 
alanlarda uygulanması; ekonometrik modellerin geliştirilmesi; veri toplanması ve model 
oluşturulmasındaki büyük gelişmeler.
Samuelson'a (1983b: 5 dipnot) göre çözümleme gücüyle insanla ilgili sorunları birleştirmesi 
niteliğiyle iktisat kendisi için çok uygun bir alan oluşturmuştur. Arrow hakkındaki bilgilerim 
aynı şeylerin onun için de söylenebileceğini düşündürmektedir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasının bu iki ünlü iktisatçısı arasında ne fark vardır? Klein’a (1987: 
358) göre Arrow'un değerlendirmeleri daha dengelidir. Samuelson (ve Friedman) Arrow'a 
oranla gorçok dünya ilo daha ilgilidir. Başka bir görüşo göro Arrow ve Samuelson'ıın ağırlık 
verdikleri matematik farklıdır. Arrow daha yeni matematiği kullanmaktadır. Buna koşut olarak 
yeni gelişmelerde Arrow'un katkısı daha önemlidir.
Bunlara karşın bence Arrow ile Samuelson arasındaki temel farklılığı H. Sonnenschein'ın 
(1987: 330) şu kısa sözleri çok iyi açıklamaktadır:"... Ekonomik sistem Samuelson için bir 
veridir, Arrow içinse seçim konusudur."

(18) Burada Klein'ın (1987: 345, 346) ekonometrik modeller alanında yeni, parlak buluşların, önce 
çok şey umduran sonra düş kırıklığı yaratan yazgısı hakkındaki görüşlerini aktarmak 
istiyoruz: Klein bu parlak buluşlara (breakthrough) örnek olarak üç aylık verileri; beklenen 
verilerin, bilgisayarın kullanılmasını göstermektedir. Klein'a göre bunların büyük yararı 
olmuştur ama beklenen patlama (bizim iktisat bilimini öğrendiğimizde kalkınmayı 
sağlayacağımız inancı gibi) hiçbir zaman gerçekleşmedi. Çünkü böyle patlamalara gerçekte 
olanak yoktu. Esasında önemli olan tek bir parlak fikir değil; titizlikle, ilgiyle, sevgiyle 
beslenen sürekli çok çalışmaydı.

(19) Ünlü Alman fizikçisi Max Planck ile Hitler arasında şöyle bir konuşma geçtiğini okuduğumu 
anımsıyor, belleğimin beni yanıltmadığını umarak aktarıyorum. Hitler döneminde Yahudi bilim 
adamlarının gördüğü baskıdan yakınan, bunun Almanyanın bilim yaşamı için oluşturduğu 
tehlikelere dikkat çeken Max Planck'a Hitler'in yanıtı şöyle olmuştur: Bu Yahudi bilim adamları 
olmadan Almanyada bilim olmaz diyorsanız bir süre bilimsiz yapacağız demektir.
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I. BÜYÜMEDE YENİ EĞİLİMLER VE ULUSLARARASI BAĞIMLILIK

Dünya ekonomisinin 1980'lerdeki performansında geçmiş dönemlere kıyasla bazı 
yeni eğilimlerin ortaya çıktığı gözlenmektedir. Bir kere, büyümede global olarak belirgin 
bir yavaşlama vardır ve bu yavaşlama farklı derecelerde olmakla birlikte belli başlı tüm 
ülke grupları için geçerlidir. Bunun temel nedeni, dünya ekonomisinin 1980-82 
döneminde, 1930'lardan bu yana yaşanan en uzun ve en ağır bunalıma girmesi, daha 
sonraki canlanmanın da yetersiz kalmasıdır.

ikinci önemli gelişme, 1970'lerde 2 puan kadar azgelişmiş ülkeler lehine olan 
büyüme oranı farkının, 1980’lerde endüstrileşmiş ülkeler lehine dönmesidir Kıyaslama 
adam başına milli gelir açısından yapıldığında, değişmenin çok daha dramatik olduğu 
gözlenmektedir: 1980-86 döneminde endüstrileşmiş ülkelerde adam başına milli gelir 
yılda ortalama olarak % 2 dolayında arttığı halde, azgelişmiş ülkelerde kayda değer bir 
artış sağlanamamıştır.

Üçüncü önemli gelişme, endüstrileşmiş ülkeler arasındaki büyüme farklarının 
önemli ölçüde azalmasıdır. 1970'lerin başından itibaren, serbest kur sistemine geçişle 
birlikte, bu ülkelerin ekonomik konjonktürlerinin çakışma derecesinin arttığı zaten 
bilinmekteydi. 1980'lerde ise, konjonktürlerin daralma ve genişleme boyutları da 
yakınlaşmıştır. Nitekim, OECD (2) içindeki en yüksek ve en düşük büyüme oranları 
arasındaki fark, bir önceki on yıla kıyasla yarıya inmiştir.

Son olarak, OECD ülkelerinin aksine, azgelişmiş ülkeler arasındaki büyüme 
farklarının arttığı görülmektedir. Büyüme kaybı bir ülkeden diğerine hayli değişmiş, büyük 
bir çoğunluk 1970'lerdeki performansını tutturamazken,az sayıda ancak göreli olarak 
önemli bazı ülkeler, ortalama olarak, trend büyüme oranlarını korumuş ve hatta bunun 
üzerine çıkmışlardır. Nitekim, bu ülkelerin (Hindistan, Çin ve bazı Uzak Doğu ülkeleri) 
ağırlıkta oldukları Asya Grubu'nun 1980'lerdeki ortalama büyüme oranı (bölgedeki zayıf 
performanslı ekonomilere rağmen) 1970'lerin düzeyinde kalırken Latin Amerika’nın 
ortalama büyüme oranı yüzde beşlerden yüzde birin altına, Afrika'nınki ise yüzde yarıma 
düşmüştür.

Bu dönemde dünya ekonomisinde önemli dengesizlik ve çıkar çekişmelerinin de 
ortaya çıktığını görmekteyiz. Faiz oranları, döviz kurları ve göreli fiyatlar, ani ve büyük 
sıçramalar yapmış; ülkelerin ticaret ve ödemeler dengesi ile net dış varlıkları, üç beş yıl 
içinde büyük değişmeler göstererek, korumacılığı ve merkantilizmi tırmandırmış; birçok 
ülkenin sadece bu dönemdeki performansını etkilemekle kalmayıp geleceğini de ipotek 
altına almıştır.

1980'lerdeki bu gelişmeleri, büyük ölçüde, OECD ülkelerinin 1970'lerin sonundan 
itibaren uygulamaya koydukları ve orta dönemli mali strateji diye anılan politikalar 
biçimlendirmiştir. Hem amaç, hem de biçim olarak daha öncekilerden önemli farklılıklar 
gösteren bu politikalar, azgelişmiş ülkelerin dış ekonomik ortamının ve performanslarının 
belirlenmesinde önemli bir rol oynamıştır. OECD ülkelerinin performansları ise, sadece bu 
ekonomiler arasındaki politika etkileşimlerine değil, aynı zamanda, bir bütün olarak, 
azgelişmiş ülkelerden kaynaklanan etkilere de bağlı olmuştur.

OECD ülkelerinin politikalarının azgelişmiş ülkeler üzerindeki etkilerinin 
saptanması, kuşkusuz, gelişme stratejisi seçiminde büyük bir önem taşımaktadır. 
1980'lerin deneyimi, bu politikaların muhtemel yönünü ve etkilerini değerlendirmeden, bu 
etkilere karşı ekonominin dayanma gücünü artıracak uzun dönemli bir büyüme ve yapısal 
değişme stratejisi uygulamadan, paldır küldür dışa açılmanın ne kadar riskli olduğunu 
birçok ülkeye öğretmiştir. Bu deneyim Türkiye için de önemli dersler içermektedir.
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OECD ülkelerinin 1980'lerde politika ve performanslarının incelenmesi, bu ülkeler 
arasındaki etkileşimin ve çıkar çekişmelerinin nasıl oluştuğunu ve önümüzdeki yıllarda 
ne gibi gelişmeler olabileceğini değerlendirmek açısından önem taşımaktadır. Öte 
yandan, paracı (monetarist) ve arz-yanlısı (supply-side) yaklaşımlara dayanılarak 
önerilen politikalar ilk defa 1980'lerde denenme şansına kavuştuğundan, bu inceleme, bir 
ölçüde, makroekonomi literatüründeki bazı tartışmaları değerlendirme olanağını da 
verecektir.

Yazının bundan sonraki bölümlerinde 1980’lerdeki deneyim bu açılardan 
değerlendirilecektir. Ulaşılan sonuçlar şöyle özetlenebilir:

(1) OECD ülkelerinin orta dönemli mail stratejilerinin temel amacı, 1970’lerde petrol 
şoku ile başlayan ve kârlar aleyhine gelişen enflasyonist süreci durdurup, bölüşümdeki 
değişmeleri tersine çevirerek, özel kesimi ekonomin itici gücü haline getirmekti. 
Uygulanan politikalarla kârlar, sadece bu ülkelerdeki ücretlilerin değil, aynı zamanda 
azgelişmiş ülkelerin büyük bir çoğunluğunun (ve özellikle bu ülkelerdeki ücretlilerin ve 
tarımsal üreticilerin) aleyhine yükseltilmiş, enflasyon, birçok OECD ülkesinde, yine bu 
grupların sırtından son otuz yılın en düşük düzeyine inmiştir. Ancak, aynı politikalar 
büyüme oranını aşağıya doğru çekerken, işsizliği rekor düzeylere çıkarmış, artan 
kârlılığa rağmen özel kesim yatırımlarının sürüklediği bir büyüme süreci başlatılamamıştır.

(2) Faiz oranlarında, döviz kurlarında ve dış ticarette ortaya çıkan dengesizliklerin 
nedeni OECD ülkelerindeki politika uyumsuzluklarıdır. Ticaret dengesizlikleri büyüme 
farklarını azaltmış, Japonya ve Avrupa'daki büyüme, büyük ölçüde ABD’den sızan 
talepten kaynaklanmıştır. Ancak, aynı dengesizlikler, uluslararası mali ve ticari sistemi, 
önemli ölçüde zorlamaya başlamıştır.

(3) OECD ülkelerinde büyümenin yavaşlaması, korumacılığın ttrmanması, faiz oranı 
ve döviz kurlarındaki sıçramalar, ticari ve mali akımları azgelişmiş ülkeler aleyhine 
etkilemiştir. Artan faiz ödemeleri ve düşen ticaret hadleri yoluyla OECD ülkelerine 
yapılan kaynak aktarımları, azgelişmiş ülkelerde büyümenin düşmesinin, mali 
dengesizliklerin ve enflasyonist baskıların artmasının temel nedenidir.

(4) Azgelişmiş ülkeler, kuşkusuz, sadece dış ortamdaki olumsuz gelişmelerin pasif 
kurbanları değildir: bu ülkelerin performansları, kendi yapı ve politikalarının etkilerine de 
bağlı olmuştur. Ancak, bu ülkeler arasındaki performans farklarında, yapısal farklılıklar, 
uygulanan politikalardan çok daha fazla etkili olmuştur. Hem dış şoklardan etkilenme 
derecesi, hem de intibak kapasitesi, ekonomik yapıya bağlı olarak, ülkeler arasında 
önemli farklılıklar göstermiştir.

II. ENDÜSTRİLEŞMİŞ ÜLKELERİN POLİTİKA VE 
PER FORMANSLARI

A. Monetarizm ve Bunalım I
OECD ülkelerinin 1970'lerdeki ekonomik performansında belirgin bir bozulmanın 

ortaya çıktığı, büyümenin yavaşladığı, işsizliğin tırmandığı ve enflasyonun hızlandığı 
bilinmektedir. Yaygın bir görüşe göre, bu ekonomilerin (ve özellikle Avrupa 
ekonomilerinin) yapıları, savaş sonundan beri uygulanan müdahaleci ("Keynesci") 
politikalarla zayıflatılmış; mal ve işgücü piyasalarında önemli rijitlikler yaratılmış; 
rekabetçi piyasa ortamında yaşama şansı olmayan faaliyetler, yapay olarak ayakta 
tutularak, üretimin talebe duyarlılığı ve ekonominin büyüme potansiyeli düşürülmüş ve 
şoklara dayanma gücü zayıflatılmıştır. Bu görüşe göre 1970'lerdeki stagflasyon, petrol 
şokunun böyle bir yapı üzerine binmesinin sonucudur: petrol fiyatlarındaki sıçramanın yol
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açtığı kaynak aktarımının yükü, ücretlerle kârlar arasında eşit oranda paylaştırılsa bile, 
yatırımların kârlılığı düşecek, sermaye stokunun bir bölümü ekonomik olmaktan çıkacak, 
büyüme yavaşlayacak ve işsizlik artacaktı. Dolayısıyla, yapılması gereken şey, bu 
yükün kârlar üzerine binmesini engelleyerek özel kesimin yatırım gücü ve isteğini 
kırmamak; yatırımları hızlandırarak endüstrinin yapısını göreli fiyatlardaki bu değişmeye 
uydurmak; verimlilikte hızlı bir artış sağlayarak kaynak aktarımının ücretler üzerindeki 
yükünü giderek hafifletmek olmalıydı. Ancak, toplumsal-ekonomik yapı bu tür bir yavaş 
inişe olanak vermemiş, hükümetler, petrol fiyatlarındaki sıçrayışın deflasyonist etkilerini 
gidermeye koyulmuş, genişlemeci politikalarla iç talebi şişirerek ücret ve fiyat artışlarını 
finanse etmişlerdir. Bunun yarattığı enflasyonist süreç içinde, reel işgücü maliyetindeki 
artış ve ticaret hadleri kaybı kâr marjını düşürmüş, likidite genişlemesi de dünya 
piyasalarında birincil mal fiyatlarını hızla artırarak kârları daha da aşağı çekmiştir. 
Böylece, bu analize göre, yapısal bozuklukların, petrol şokunun ve bu şoka karşı 
uygulanan "Keynesci" politikaların kesişmesiyle, stagflasyonist bir süreç ortaya çıkmış, 
yatırımlar ve büyüme düşerek işsizlik tırmanmıştır.

ikinci petrol şokunu izleyen politikaları, büyük ölçüde bu egemen görüş ve değişen 
toplumsal dengeler biçimlendirmiştir. Yeni yaklaşımın amacı, efektif talebin hızını 
keserek nominal gelir artışlarını frenlemek, sadece enflasyonu düşürmekle kalmayıp 
kârları, daha yüksek bir sermaye birikimi sağlayacak bir düzeye çıkarmaktı <4). Bu strateji 
ile makroekonomik yönetim, büyüme ve istihdam hedeflerinden koparılarak enflasyonun 
ve reel işgücü maliyetinin düşürülmesine yöneltiliyor, üretim ve istihdam, piyasa 
mekanizması içinde oluşacak güçlere, ya da basit bir deyişle "mikroiktisata" bırakılıyordu 
<5>. Mali piyasalarla işgücü piyasasının serbestleştirilmesi öngörülüyor; kamu kesiminin 
ekonomiden kaynak talebi düşürülerek özel kesime daha geniş bir hayat sahası 
bırakılması ve ekonominin itici gücü haline getirilmesi amaçlanıyor; kamu açıklarındaki 
azalışın, sıkı para politikasına rağmen, faiz oranını düşürerek ekonomiyi canlandırması 
bekleniyordu. Bu stratejinin çeşitli unsurlarına verilen önem ve öncelik bir ülkeden 
diğerine değişmişse de, genel olarak, bu arz-yanlısı/paracı politika sentezinin, 
daralmaya (recession) yol açmadan enflasyonu düşüreceği ve gelir dağılımını 
"düzelterek” orta ve uzun dönemde büyümeyi hızlandıracağı kanısı egemendi.

Ekonomik politikadaki dönüşümün, Ekim 1979’da ABD'de Federal Reserve 
Board'un paracı bir uygulamaya geçmesiyle başladığı söylenebilir: enflasyonu düşürmek 
için para arzındaki artışı belli hedefler içinde tutmak, bu hedefleri ilan ederek enflasyonist 
bekleyişleri düşürmek ve faiz oranını tamamen piyasaya bırakmak. Aynı dönemde 
Avrupa ve Japonya’nın da bu tür hedefleri içeren sıkı para politikasına yöneldiği 
görülmektedir. Parasal hedefler çok defa, asgari bir enflasyon oranıyla potansiyel 
büyümeyi gerçekleştirebilmek için gerekli düzeyin altında kalmış, para stoku reel olarak 
düşmüştür. Öte yandan, ABD'nin maliye politikası 1980-82 döneminde oldukça nötr 
kalırken, Avrupa ve Japonya'da bütçede önemli kısıntılara gidilmiş, 5 büyük OECD 
ülkesinin toplam yapısal bütçe açıklarının milli gelire oranı düşmüştür!6). Dolayısıyla, bu 
dönemde, bir bütün olarak OECD ülkelerinin hem para, hem de maliye politikaları 
deflasyonist bir dönüş yapmıştır.

1980-82 döneminde OECD’de ortalama enflasyon oranı yarıya inmiş, ancak 
bunalım yaratılmadan enflasyonun düşürülebileceği beklentisi gerçekleşmemiş, 
1930'lardan sonraki en uzun ve en derin daralma ortaya çıkmıştır. ABD ve Avrupa'da, 
1979'da % 6 düzeyinde olan işsizlik oranı, iki yıl içerisinde iki katına fırlamış; sanayide 
kapasite kullanımı hızla azalmış; yatırımlar yavaşlamış; Avrupa ülkelerinin çoğunda, milli 
gelir iki yıl arka arkaya düşmüştür. Japonya'da işsizlik göreli olarak daha az arttığı halde, 
büyüme oranı 1970'lere göre yarıya inmiştir.
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ABD'de sıkı para politikası ile birlikte faiz oranları hem nominal, hem de reel olarak 
tırmanmış ve ortalama olarak daha önceki otuz yıla kıyasla 2-3 katına çıkmıştır. Parasal 
büyüklüklerle nominal gelir düzeyi arasında, paracıların kararlı olduğunu varsaydıkları 
ilişki kopmuş, parasal hedefler, (serbestleştirmenin de etkisiyle) mali sistemin yarattığı 
otonom şoklar nedeniyle çok defa tutturulamamış, faiz oranı önemli (% 9 ile % 21 
arasında) dalgalanmalar göstermiştir. Daralmanın yoğunlaşmasından sonra faiz oranı 
düşmeye başlamış, ancak enflasyon oranı daha hızlı düştüğü için, reel faiz oranı 
tırmanmaya devam etmiştir.

Avrupa ve Japonya'da, bütçe kısıntıları nedeniyle, iç talep daha düşük bir oranda 
artmış ve faiz oranlarındaki yükselme sınırlı kalmıştır. Faiz farkının ABD lehine dönmesi, 
1980-82 döneminde doların efektif kurunun hem reel, hem de nominal olarak üçte bir 
oranında yükselmesinde önemli bir rol oynamıştır. Dolardaki yükseliş ABD'nin iç talebinin 
dışarıya sızmasına neden olmuş, Avrupa ve Japonya ile olan ticaret dengesi bu ülkenin 
aleyhine dönmeye başlamıştır. ABD’nin sağladığı net talep, bu ülkelerde daralmanın daha 
da yoğunlaşmasını engellemiş, Japonya'da, bu dönemdeki büyümenin yarısından 
fazlası, ABD’den sızan talepten kaynaklanmıştır.

B. Canlanma ve Dengesizlikler
ABD'de daralmanın şiddetlenmesi ve arz-yanlısı ideolojinin etkisiyle, 1981 yılında 

"Ekonomik Canlanma Vergi Yasası" adı altında, gelir ve kurumlar vergilerinde önemli 
indirimler sağlayan bir yasa yürürlüğe konmuştur. Bu yasayla özel kesimin çalışma, 
tasarruf ve yatırım arzusunun kamçılanacağı ve arz-yanlısı etkilerle canlanmanın 
başlatılacağı düşünülüyordu. Vergi indirimi, kamu kesiminin mali disiplininin sağlanması 
ve ekonomideki payının azaltılması amaçlarıyla iki şekilde bağlaştırılıyordu. Bir kere, kısa 
dönemde arz-yanlısı etkilerle milli gelir artacak ve vergi tabanı genişleyecek, bu, (vergi 
oranlarının belli bir düzeyin üzerine çıkmasının toplam vergi hasılatını azaltacağını 
öngören) Laffer etkisiyle, vergi hasılatını artıracaktı. İkincisi, kamu harcamalarının uzun 
dönemde kamu gelirleriyle sınırlanacağı düşünüldüğünden, vergi indirimleri eninde 
sonunda harcamaları da aşağıya doğru çekecekti.

Ancak gelişmeler beklenenden hayli farklı oldu. Ekonomi 1982 sonlarından itibaren 
canlanmaya başladığı halde, vergi hasılatı milli gelirin gerisinde kaldı. Öte yandan, 
toplumsal içerikli harcamalarda önemli kısıntılar yapılmasına rağmen, özellikle silahlanma 
harcamaları ve faiz ödemelerindeki tırmanma nedeniyle, toplam bütçe açıkları nedeniyle, 
Federal borçlar, 1982 ile 1986 arasında bir trilyon dolardan fazla artarak milli gelirin üçte 
birinden yarısına ulaştı.

ABD'de 1982 sonrasındaki gelişmeler, makroekonomik politikaların etkileri 
konusunda hayli öğretici olmuş ve arz-yanlısı ve paracı savları epey hırpalamıştır. Bir 
kere, ekonomi bütçe açığının talep etkisi ile genişlemiş, arz-yanlısı etkiler yaratmak 
amacıyla uygulanan politikalar, Keynesci etkileriyle üretim ve istihdamı artırmıştır. 
Yatırımlarda hızlı bir artış olmuşsa da, bunda vergi indirimleri önemli bir rol oynamamıştır: 
vergi indiriminin yüksek, ancak talebin düşük olduğu birçok alanda, yatırımların düştüğü 
ya da önemli bir artış kaydetmediği, bu yolla edinilen fonların kâr dağıtımının 
artırılmasında kullanıldığı görülmektedir.

İkincisi, reel faiz oranındaki artışa ve vergi indirimlerine rağmen, tasarruflarda 
beklenen gelişme olmamış, şirket-dışı özel kesimin tasarruf oranı 1981'de % 6.4 iken, 
1986'da % 3.9’a inmiştir. Tasarruf oranındaki düşüş, aynı zamanda, paracı rasyonel 
bekleyişler yaklaşımının, Ricardo'dan esinlendiği söylenen bir savı hakkında da ciddi 
şüpheler doğurmaktadır. Bu sav, öze; kesimden borçlanarak finanse edilen bütçe
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açıklarının efektif talebi genişletemeyeceğini, bu borçların ilerde vergi artırımlarıyla 
ödeneceğini bilen tüketicilerin, rasyonel bir davranışla şimdiden tüketimlerini kısarak 
tedbir alacaklarını öne sürerken, 1982-86 döneminde, ABD’de, hem kamu borçları hızla 
artmış, hem de özel kesim tasarrufları düşmüştür. Tasarruflardaki düşüşte, hisse senedi 
fiyatlarındaki aşırı artışın yarattığı spekülatif sermaye kazançlarının; mali piyasaların 
serbestleştirilmesi sonucunda borçlanmanın kolaylaşmasının; doların cari değerinin 
beklenenin üzerine çıkmasının yarattığı ithalat talebinin; ve yüksek faizler nedeniyle gelir 
dağılımının rantiyeler lehine değişmesinin önemli rolleri olmuştur. Aynı şekilde, paracı 
yaklaşımın, borçlanma ile finanse edilen kamu açıklarının faizleri yükselterek özel kesim 
harcamalarını engelleyeceği (crowding-out) ve efektif talepte bir artış sağlayamayacağı 
savı da başarılı bir sınav vermemiştir: sıkı para politikasına, kamu kesiminin iç 
borçlarındaki ve faiz oranlarındaki artışlara rağmen özel kesim harcamaları azalmamış, 
efektif talep hızla yükselmiştir.

Yaygın bir kanıya göre, ABD'de faiz oranındaki yükselişlerin ana kaynağı bütçe 
açıklarıdır. Bu görüş zaman zaman uluslararası forumlarda Sosyalist ülkeler tarafından 
da dile getirilerek borç krizi ile ABD'nin silahlanma harcamalarındaki artış arasında bir 
ilişki olduğu vurgulanmaktadır. Ancak, ABD'de faiz oranlarındaki yükselme, bütçe 
açıklarının ortaya çıkmasından epey önce, para politikasının sıklaştırılmasıyla 
başlamıştır. 1982'den sonra faiz oranının reel olarak çok yüksek bir düzeyde kalmasında 
ise, bütçe açıklarından kaynaklanan büyümenin, para politikası ile finanse edilmemesi 
başrolü oynamıştır. Nitekim federal Reserve Board, 1982 sonlarında para politikasını bir 
miktar gevşettikten sonra, canlanmanın enflasyon yaratacağı endişesiyle, tekrar 
sıkmaya başlamıştır. Bu koşullarda, büyüme, bütçe açıkları yerine örneğin ihracattaki ya 
da yatırımlardaki otonom bir sıçrama ile de başlasaydı, faiz oranlarının yükselmesi yine 
kaçınılmaz olacaktı. Aksine, para politikası büyümeye yönelik bir araç olarak 
kullanılmadığı sürece, faiz oranlarının düşmesi için canlanmadan vazgeçmek 
gerekecekti.

Kaldı ki faiz oranlarındaki artış, yapısal bütçe açıkları ve kamu borçları üzerinde 
birikimli bir etki yaratmıştır. Net faiz ödemeleri, 1979'da toplam bütçe gelirlerinin % 11'i 
dolayında iken 1985'de % 18'e kadaryükselmiş ve 1980-85 arasında kamu borçlarının 
200 milyar dolar kadar artmasına neden olmuştur.

ABD'de 1982 sonrasındaki genişlemenin önemli bir özelliği, iç talebin ve üretimin 
büyüme oranları arasındaki büyük farktır. Bu fark ticaret dengesindeki bozulmayı, ya da 
dışarıya sızan talebi yansıtmaktadır. İhracata oranla hızla yükselen ithalat, ABD'nin net 
dış varlıklarını düşürmüş, 50 yılı aşkın bir süre dünyanın en alacaklı ülkesi statüsünü 
koruyan ABD, birkaç yıl içinde, dünyanın (ve tüm zamanların) en borçlu ülkesi haline 
gelmeye başlamıştır*7).

Göreli katkıları tam bir kesinlikle saptanamasa da, ABD'deki ticaret açığını dört 
temel unsurun etkilediği söylenebilir. Bir kere, reel faiz oranı farkları ve spekülatif etkiler 
nedeniyle, doların değer kazanmaya devam etmesi, endüstrinin rekabet gücünü 
düşürmüş, başta Japonya ve Almanya olmak üzere birçok ülkenin ABD piyasasındaki 
payını önemli ölçüte artırmıştır. İkincisi, Avrupa ve Japonya'da, deflasyonist politikalar 
nedeniyle, iç talep yeterince büyüyememiş, yükselen doların da yardımıyla potansiyel 
işsizlik ABD'ye aktarılmıştır. Üçüncüsü, borç krizi ve ödeme güçlükleri nedeniyle, 
azgelişmiş ülkelerin (özellikle Latin Amerika ülkelerinin) ithalatı kısmak, ihracata 
yüklenmek zorunda kalmaları, ABD'nin ticaret dengesinde 30 milyar dolar kadar bir açık 
yaratmıştır: kısaca, borç krizini ABD bankalarına bulaştırmama çabaları, sadece borçlu 
ülkeleri değil, ABD endüstrisini de hayli zora sokmuştur. Son olarak, birincil mal 
fiyatlarındaki çöküş, tarım ürünlerinde önemli bir ihracatçı olan ABD'yi de hayli etkilemiş
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ve büyükçe bir ihraç geliri kaybına (30-40 milyar dolar) neden olmuştur. Bu, faiz 
oranlarındaki artışla birlikte, yüksek bir borç yükü altında olan ABD tarım kesiminde, 
azgelişmiş ülkelerdekine benzer bir krizin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Cari dış açıkla iç tasarruf açığı arasındaki ex post özdeşlikten hareket eden yaygın 
bir görüşe göre, ABD'deki ticaret açığının temel nedeni bütçe açıklarıdır. Ancak, 
ABD'deki iç tasarruf açığı, sadece bütçe açığından değil, aynı zamanda özel kesimin 
tasarruf eğilimindeki düşüşten kaynaklanmış ve ödemeler dengesindeki bozulma, faiz ve 
dolardaki yükselişler gibi, bütçe açıklarından önce başlamıştır. Daha da önemlisi, bu 
özdeşlik bir nedensellik göstermemektedir: nitekim, iç tasarruflar talebin ne kadar 
dışarıya sızdığından bağımsız değildir. İç talep dışarıya sızdıkça, büyüme oranı ve özel 
tasarruflar düşecek ve cari kamu açıkları artacaktır. Yapısal bütçe açığını düşürerek 
ödemeler dengesinde iyileşme sağlamak olanağı varsa da, net ihracatta (dış talepte) 
önemli bir artış sağlanamadığı sürece, bunun maliyeti, ekonomik daralma olacaktır.

1982'den itibaren ABD'de bütçe açıkları hızla artarken, Avrupa ve Japonya'da 
deflasyonist politikalar sürdürülmüştür. 1983-85 döneminde Japonya'da üretim, iç 
talepten % 40 daha hızlı büyümüş, çoğaltan etkisi de hesaba katılırsa, üretimdeki 
büyümenin tümü, ihracattaki artıştan kaynaklanmıştır. ABD ile olan ticaret fazlası, bu 
ülkenin net dış varlıklarını hızla artırmış ve birkaç yıl içinde Japonya'ya, tüm zamanların 
en alacaklı ülkesi haline gelme yolunu açmıştır. Ancak, ABD'den sızan talep, 
Japonya'nın geçmişteki büyüme performansını tutturmasına yetmemiştir. Talep 
sızıntısındaki payı daha düşük olan Avrupa'da ise, büyüme ABD'nin gerisinde kalmış ve 
işsizlik artmaya devam etmiştir.

C. Deflasyon ve Yeniden-Bölüşüm
Deflasyonist politikaların, faiz oranlarındaki ve döviz kurlarındaki sıçramaların ve 

korumacılığın (bir sonraki bölümde incelenecek olan) etkileriyle, önce birincil mal 
fiyatlarında, daha sonra da petrol fiyatlarında meydana gelen çöküşler, 1980-82 
döneminde OECD ülkelerinde enflasyonun düşmesinde başrolü oynamış; 1982’den 
sonra ise, reel ücretlerin verimliliğe oranla düşmesiyle birlikte, kârlardaki artışın 
kaynağını oluşturmuştur. Birincil malların dünya (dolar) fiyatları 1979-80 döneminde yılda 
ortalama % 14 oranında artarken, bunu izleyen iki yıl içinde yılda % 8 oranında düşmüş 
ve bunun etkisiyle, OECD'nin ithalat fiyat endeksinin artış hızı, yılda % 10 kadar 
azalmıştır. Bunun sağladığı anti-enflasyonist etki, 1980-82 döneminde OECD’de 
enflasyonda meydana gelen düşüşün üçte ikisini bulmaktadır.

1980-82 döneminde ithal fiyatlarındaki yavaşlama, iç fiyatlara büyük ölçüde 
yansımış ve nominal ücretlerin yavaşlamasında önemli bir rol oynamıştır. Nitekim, bazı 
araştırmacılar, daha da ileri giderek, bu etkinin, enflasyonda sağlanan düşüşün tümünü 
açıkladığını, işsizliğin ücret hareketleri üzerinde otonom bir etki yaratmadığını öne 
sürmektedirler <8). Bu sonuç, tek tek OECD ülkelerinde, ücretlerle işsizlik arasında ters 
yönlü bir ilişkinin (Philips eğrisinin) mevcut olmadığı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu 
yoruma göre işsizlik-enflasyon ilişkisi (trade-off), global etkiler sonucunda ortaya 
çıkmakta; talep yetersizliği, dünya piyasalarında birincil mal fiyatları üzerindeki etkisi 
yoluyla, OECD ülkelerinde enflasyonu düşürmektedir. Bu global etkinin, ücret ve fiyat 

.  hareketlerinde çok önemli bir rol oynadığı yadsınamazsa da, özellikle Avrupa’da, 
ücretlerin düşen enflasyona intibakının, işsizliğin artmasıyla birlikte hızlandığı da bir 
gerçektir. Ayrıca, birçok ülkede talep yetersizliği, firmaları kâr marjlarını düşürmeye 
zorlamış; enflasyon, işgücü ve ithal maliyetindeki yavaşlamanın yarattığı etkiden daha 
hızlı düşmüştür.
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Farklı ülkelerde, enflasyonun farklı hızda düşmesinde, çeşitli etkenler rol 
oynamıştır. Birincil malların ABD'nin toplam ithalatı içindeki payı düşük olduğu halde, 
bunların dolar cinsinden fiyatlarındaki düşüş ABD'ye aynen yansıdığı ve dolardaki 
yükselme nedeniyle diğer ithal fiyatları da kısmen düştüğü için, ABD'nin ithal fiyat 
endeksi iki yıl içinde % 50 oranında azalmıştır. Ayrıca, ABD'de üretilen tarım ürünleri, 
dünya fiyatlarını izleyerek, enflasyonun düşmesine önemli bir katkıda bulunmuştur. Bir 
sonraki bölümde görüleceği gibi, doların yükselmesi birinci mal fiyatlarının düşmesinde 
önemli bir rol oynadığından, ABD'de enflasyonun hızla düşmesini büyük ölçüde dolara 
bağlamak olanaklıdır. Avrupa'da birincil mal ithalatının toplam harcamalar içindeki payı 
yüksek olduğu halde, bu ülkelerin paraları dolara karşı değer kaybettiği için, birinci 
malların dolar cinsinden fiyatlarındaki düşüş ithal fiyatlarına aynen yansımamıştır. Bunun 
yanında, Ortak Tarım Politikası sonucunda, topluluk ülkelerinde üretilen tarım ürünlerinin 
fiyatlarının yapay olarak yüksek tutulması da enflasyonun daha yavaş düşmesine yol 
açmıştır. Japonya'da petrol ve birincil mallar, toplam ithalatın % 75’ini oluşturduğu için, 
ithal fiyatları, döviz kurundaki ve bu malların dünya fiyatlarındaki değişmelere daha 
duyarlıdır. Ancak, ücretlerin ve kâr marjının esnekliği nedeniyle, iç fiyatlarla ithal fiyatları 
arasındaki ilişki oldukça zayıftır. 1980-82 döneminde yen dolara karşı fazla değer 
kaybetmediğinden, ithal fiyatları önemli ölçüde yavaşlamış ve hem enflasyonu 
düşürmüş, hem de ekonomideki daralma nedeniyle kâr marjlarında beliren düşme 
eğilimini frenlemiştir.

Birincil mal fiyatları, 1983-84 döneminde bir miktar canlandıktan sonra 1985'ten 
itibaren tekrar düşmeye başlamış; 1986 sonunda nominal olarak 1980'deki düzeyinin 
üçte birine inmiş; reel olarak (yani OECD ülkelerinin ihraç fiyatları cinsinden) ise % 40 
kadar düşerek son 50 yıl içindeki en düşük düzeyine ulaşmıştır. Petrol fiyatları ise, 
1981'de varil başına 36 dolara tırmandıktan sonra, 1982'den itibaren düşerek 1985’te 28 
dolara inmiştir. OPEC anlaşmasının bozulmasıyla çöküş başlamış ve 1986 baharında bir 
varil petrol, 12 doların altına inmiştir. 1982 sonrasındaki bu fiyat düşüşleri OECD 
ülkelerinde nihai fiyatlara tümüyle yansıtılmamış, kısmen enflasyonu aşağıya çekmeye 
devam etmekle birlikte, esas olarak kârların artmasına olanak vermiştir. Bu nedenle, 
bölüşümdeki değişmeyi incelerken, 1982'yi dönüm noktası olarak almak uygun olacaktır.

1973-82 döneminde ortalama olarak ithal maliyeti, hemen hemen iüm OECD 
ülkelerinde, yurtiçi fiyatlardan daha hızlı artmıştır. Bu artış tümüyie petrol fiyatlarından 
kaynaklanmıştır: Birinci mal fiyatları, 1970'ierde, OECD'deki enflasyondan daha hızlı 
artmakla beraber, 1980-82'deki düşüş bunu fazlasıyla telafi etmiştir, ithal maliyetleri 
yurtiçi fiyatlara oranla artarken, birim işgücü maliyeti reel olarak düşmediği takdirde, kâr 
marjının düşeceği açıktır. Japonya ve ABD'de reel işgücü maliyeti düşmüşse de, ithal 
fiyatlarındaki reel artışın etkisini telafi edememiştir. Almanya'da reel işgücü maliyeti fazla 
değişmemiş, İngiltere ve Fransa'da ise artarak kâr marjının daha fazla düşmesine neden 
olmuştur, işte bu olgu, petrol şokunun yükünün kârlar üzerine bindiği görüşünün 
dayanağını oluşturmaktadır.

1982'den sonra ithal fiyatları Japonya, ABD ve Almanya'da mutlak olarak düşmüş, 
diğer ülkelerdeki artış oranı ise hayli yavaşlamıştır. Tüm bu ülkelerde, birim işgücü 
maliyetinin artış hızının da önemli ö.çüde düştüğü görülmektedir. Maliyetlerdeki düşüş 
fiyatlara tümüyle yansıtmadığından, nihai output deflatörü toplam maliyetin önünde 
gitmiş ve kâr marjları hızla artmıştır. İmalat kesimindeki "mark-up" 1980-82 ile 1983-86 
arasında ortalama olarak ABD'de % 12'den % 14'e, Almanya'da % 9.5'dan % 11'e, 
İngiltere'de % 9'dan % 12'ye çıkmıştır.

Birinci petrol şoku (1973) öncesiyle 1986'daki göreli fiyatlar karşılaştırıldığında, 
bölüşümdeki değişmelerin kaynakları açıkça görülmektedir. 1972 ile 1986 arasında,
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OECD ülkelerinde, birincil malların, imalat kesimindeki üretici fiyatları cinsinden reel 
değeri, % 26 dolayında düşmüştür. 1986 yılında reel birim işgücü maliyeti, Fransa 
dışındaki ülkelerde, 1972 düzeyinin altındadır: Yani reel ücretler, 1972-86 döneminde, 
verimlilikteki artışın gerisinde kalmıştır. Buna karşılık petrol, 1986'da reel olarak, 
1973-74'deki düzeyinin altına inmiş olmakla birlikte, 1972'deki düzeyinin üzerindedir. 
Ancak, birindi mal fiyatlarındaki ve birim işgücü maliyetindeki reel düşüşler, petrolün 
toplam reel maliyetler ve kâr marjı üzerindeki etkilerini fazlasıyla telafi etmiştir: 1986'da 
toplam birim reel maliyetin (yani birim üretimin birincil mal, işgücü ve petrol maliyeti 
toplamının) OECD ortalaması, 1972 düzeyinin altındadır. Kısaca, 1973'de başlayan ve 15 
yıl süren çekişme sonunda, petrol, reel kazancının büyük bir bölümünü yitirmiş, geriye 
kalan reel artışın yükü, tümüyle ücretlere ve birincil mal üreticilerine kaydırılmıştır.

Kârlılıkla ilgili bazı göstergelerin de göreli fiyatlardaki değişmelere paralel hareket 
ettiğini görmekteyiz. ABD imalat kesiminde kârların katma değer içindeki payı 1972'de % 
25.5 iken, 1980'lerin başında % 21'e kadar inmiş, 1983'ten sonra sürekli artarak 1986'da 
% 32'ye ulaşmıştır. 1971-82 arasında Almanya'da kâr payının % 31.8’den % 24.3'e 
düştüğü, daha sonra beş yıl arka arkaya artarak 1986'da % 33.2’ye çıktığı 
gözlenmektedir. Bu rakamlar Fransa için sırasıyla % 34.4, % 27 ve % 38.1; İnglitere İçin 
ise % 26.7, % 21 ve % 27.7'dir. Kısaca, Japonya hariç OECD ülkelerinde kâr payları, 
1973'ten 1980’lerin başına kadar düştükten sonra hızla yükselmiş ve 1986'da, ilk petrol 
şokundan önceki düzeylerini aşmıştır. Japonya'da kâr payı, sermaye birikiminin hızı ve 
niteliği ile ilgili uzun dönemli etkilere bağlı olarak düşme eğilimi göstermekteyse de, halen 
diğer ülkelerden daha yüksektir (% 40).

Kârlar, arz-yanlısı etkiler yaratmak amacıyla izlenen vergi politikaları ile de 
desteklenmiştir. Hemen hemen tüm OECD ülkelerinde, firmaların ödediği dolaysız 
vergilerin kârlara oranı, son yıllarda hayli düşmüştür. En fazla düşüş (1981-82 vergi 
indirimleri nedeniyle) ABD'de gözlenmekte (% 30’dan % 20'ye), ancak Avrupa ülkelerinde 
de bu oranın % 40'lardan % 30'un altına indiği bilinmektedir.

Artan kârlılığa rağmen özel kesim yatırımlarında umulan artış sağlanamamış, 
yatırımlar daha çok talep bekleyişlerine bağlı olarak hareket etmiştir. Avrupa'da imalat 
kesiminde, yatırımların kârlara oranı yükselmediği gibi, sermaye stokunun büyüme oranı 
da daha önceki genişleme dönemlerine (örneğin kârlılığın daha düşük olduğu 1976-78 
dönemine) kıyasla önemli ölçüde düşmüştür. Bütçe açıklarıyla genişleyen ABD'de ise, 
1983-85 arasında yatırımların büyüme oranı Avrupa'daki oranın üç katını aşmıştır. Yine bu 
dönemde, dışarıda önemli bir pazar bulan Japonya'da da yatırımlar (kârlılıktaki artış daha 
az olduğu halde), Avrupa'dan hızlı artmıştır. Ancak, Avrupa ve Japonya, global talepte 
yeni bir genişleme sağlayacak politikalar uygulamamakta direttikleri için, yatırımların hızı 
hemen hemen tüm OECD ülkelerinde giderek yavaşlamaktadır.

Kısaca, artan kârlılık ve arz-yanlısı teşvikler, özel kesim yatırımlarının artmasına 
yetmemektedir. İngilizlerin deyişiyle: "You can take the horse to the water, but you 
cannot make it drink". Beş yılı bulan "canlanmaya" rağmen, OECD ülkelerinde, sanayide 
kapasite kullanımı, 1970'lerde ulaşılan düzeyin hayli altındadır ve üstelik daha da düşme 
eğilimindedir. Bu koşullarda firmaların kapasiteyi genişletmeleri, fiyatları maliyetlere göre 
düşürecek, birim üretim başına sermayenin kullanım maliyetini (user cost of capital) 
artırarak kârlılığı azaltacaktır. Kuşkusuz, özel yatırımlar, ilave kapasiteyi karşılayabilmek 
için gerekli talebi kısmen ya da büyük ölçüde yaratabilir. Ancak, piyasa mekanizmasının, 
kararlar arasında bu tür bir eşgüdüm sağlayamadığı; piyasanın, firmalara, yatırımlarının 
makro düzeydeki talep etkileri konusunda sinyaller vermediği bilinmektedir.

Japonya ve Avrupa'daki merkantilist politikalar, birçok firma için, piyasa ile ihracat 
kavramlarını özdeşleştirip, yatırım kararlarında dış piyasanın önemini artırdığından, döviz
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kurlarındaki büyük dalgalanmalar ve karşılıklı korumacılık tehditleri de, yatırımları 
olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, yüksek reel faiz oranları, özellikle hisse senedi 
yerine borçla finansmanın yaygın olduğu Kıta Avrupa'sında, önemli bir etkendir. 
1980’lerde faiz oranlarının yükselmesi, 1970'lerde aşırı derecede borçlanmış olan 
firmaları, ciddi mali sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır. Faiz oranı yeterince düşmediği 
için, firmalar artan kârlarını, borçluluk oranını düşürmek ve bilançolarını sağlamlaştırmak 
amacıyla kullanmayı yeğlemişlerdir. Japonya'da ise birçok firma, kârlarını mali piyasalara 
yöneltmiş ve çok defa mali plasmanlardan, üretimdeki kadar kazanç sağlamışlardır.

D. Merkantilizm ve Bunalım II
s Beş yıla yakın bir süre Reagan yönetimi, dolardaki yükselmenin, piyasaların ABD 

ekonomisinin gücü konusundaki haklı değerlendirmesini yansıttığı iddiasıyla, döviz 
kurlarına müdahaleden kaçınmıştır. Ancak, ödemeler dengesindeki bozulmanın 
hızlanması, büyümenin yavaşlaması ve korumacılık taleplerinin artmasıyla birlikte, 
doların tehlikeli bir düzeye çıktığı görüşüne ani dönüş yaparak, ticaret ve kur 
dengesizliklerinin giderilmesi için, OECD ülkeleri arasında politika eşgüdümünün 
sağlanması gerektiğini savunmaya başlamıştır. 7'ler Grubunun Eylül 1985'teki Plaza 
toplantısında, bir süredir zaten düşmekte olan doların "gerçek" değerine indirilmesi 
gerektiği kabul edilmiş, döviz piyasalarına müdahaleler, faiz ayarlamaları ve piyasanın 
bekleyişlerindeki değişme sonucunda, dolar hızlı bir inişe geçmiştir. Ancak, kısmen 
firmalar kârlarını düşürmek pahasına ABD'ye ihracata devam ettikleri için, kısmen de 
J-eğrisi etkisi nedeniyle, ticaret dengesinde beklenen gelişme sağlanamamış, 
ABD'nin biraz kıpırdayan ihracatına rağmen açıklar artmaya devam etmiştir.

Plaza toplantısından bu yana, politika eşgüdümü, döviz kurlarını ayarlamanın 
ötesine gidememiş, ABD'nin ticaret dengesindeki bozulmaya yol açan diğer temel 
etkenler (özellikle Avrupa ve Japonya'da talebin yetersizliği ve borç krizi) ortadan 
kalkmadığı için, intibakın tüm yükü dolara binmiştir. Öte yandan dolar, ticaret dengesine 
bağlı olarak hareket etmeye başladığı, ancak, ticaret dengesine önemli bir iyileşme 
sağlanamadığı için, bu defa doların inişinin frenlenmesi ciddi bir sorun haline gelmiştir: 
Örneğin, Plaza toplantısı sırasında 240 dolayında olan dolar/yen kurunun, 180-190 
dolayına inmesiyle "dengenin" sağlanacağı düşünülürken, dolar bir yıl içinde 150 yene 
düşmüştür. Dolardaki bu iniş çıkışlar, hükümetlerin serbest kur sistemine olan 
güvenlerini epey sarsmış, Bretton Woods kur sisteminin çöküşünden sonra ilk defa, 
döviz kurları, para politikasının önemli bir hedefi haline gelmiştir. Nitekim Şubat 1987'deki 
Louvre toplantısında, doların yeterince düştüğü ve artık stabilize edilmesi gerektiği 
kararlaştırılmış, önemli boyutlara varan müdahalelerle ve faiz ayarlamalarıyla, dolar, 
Ekim sonlarına kadar, oldukça kararlı bir düzeyde tutulabilmiştir.

Ancak, piyasanın yoğun baskılarına rağmen doların sabit tutulabilmesi, ABD'de faiz 
oranlarının yükseltilmesine, Almanya ve Japonya'da ise para politikasının epey 
zorlanmasına yol açmıştır. Özellikle Alman merkez bankası, döviz piyasalarına 
müdahaleler sonucunda artan likidite genişlemesinin, enflasyonist etkiler yaratacağı 
endişesiyle, giderek doları desteklemekte gönülsüz davranmaya başlamış; bir yandan 
ABD'ye, Louvre anlaşması gereğince, bütçe açıklarını düşürme yükümlülüğünü 
hatırlatırken, diğer yandan da faiz oranlarını yükseltmiştir. Zaten yükselmekte olan ABD 
faiz oranlarının, doları sabit tutmak için daha da yükselmesi kaçınılmaz hale geldiğinden, 
ekonominin giderek daralması ciddi bir olasılık olarak ortaya çıkmış ve borsalarda panik 
başlamıştır.

Borsalarda 1982'den itibaren başlayan yükselme, spekülatif etkilerle, kârlardaki
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artışın hayli önünde gitmiştir. Uzun-dönemli faiz oranları oldukça yüksek bir düzeyde 
seyrederken, birçok ülkede (özellikle Japonya’da), hisse senetlerinin getiri oranı % 2'nin 
altında kalmış; kısaca, hisse senetlerindeki yükseliş, sermaye kazancı sağlanacağı, ya 
da fiyat artışlarının süreceği beklentisine dayanmıştır. Ancak, kârlardaki artış, ekonomik 
genişlemenin hızlanmasından değil, aksine, deflasyonist açıkların ücret ve birincil mal 
fiyatları üzerindeki etkisinden kaynaklandığı ve kârlar, bu yolla, sürekli olarak 
artırılamayacağı için, daralma olasılığının ortaya çıkmasıyla birlikte, borsalarda 
spekülatif balon patlamıştır (1°). Borsalardaki çöküş şu ana (6 Kasım 1987) kadar bir 
trilyon doları aşan bir kayba neden olmuştur: bu miktar azgelişmiş ülkelerin mali 
piyasalara olan borçlarının üç katına ve ABD'nin milli gelirinin dörtte birine yakındır. Bu 
kayıplar özel kesim harcamalarını daha da yavaşlatacağından, global deflasyonist açığın 
artması kaçınılmazdır.

Bu bunalım, gerçekte, OECD ülkelerinin ticaret dengeleri h ed e fle rin in  
bağdaşmazlığından kaynaklanmaktadır: ABD'nin ticaret açığının düşürülmesi kaçınılmaz 
hale geldiği halde, Japonya ve Almanya ticaret fazlalarından, daha doğru bir deyişle 
"ihracata dayalı büyümeden" vazgeçmek istememektedirler. Bu durumda, bir bütün 
olarak, OECD'nin amaçladığı ticaret fazlasını kimin massedeceği sorusu ortaya 
çıkmaktadır. Dış mali kaynaklar önemli ölçüde artırılmadığı takdirde, azgelişmiş ülkelerin 
bu işlevi görmesine olanak yoktur. Kaldı ki, OECD ülkeleri kaynak sağlamamakta 
direttikleri gibi, bazı azgelişmiş ülkeler de, borç ve faiz ödemelerini yapabilmek için, 
önemli boyutlara varan ticaret fazlaları yaratmak zorunda kalmaktadırlar. Bu koşullar 
altında, OECD ülkelerinin ticaret dengeleri hedeflerinin gerçekleşmesi, aritmetiksel 
olarak olanaksızdır.

Japonya ve Almanya, genişletici para ve maliye politikalarına hızla yönelip, ticaret 
fazlalarını, büyüme ve ithalatı artırarak düşürmedikçe, bu bağdaşmazlığın yoğun bir 
daralmaya yol açması ve bu ülkelerin ticaret fazlalarının, ihracattaki düşüş nedeniyle 
giderek erimesi kaçınılmaz görünmektedir. ABD genişliğinde bir pazar oluşturan AT'nin, 
lokomotif rolü oynaması, Almanya'ya bağlıdır. Avrupa'da ticaretin büyük bir bölümü AT 
içinde kaldığından, diğer ülkelerin tek başlarına genişletici politika uygulamaları, Almanya 
ile olan ticaret dengelerini hızla bozmakta ve bu ülke paraları üzerinde baskı yaratarak 
Avrupa Para Sistemi içindeki ilişkileri zorlamaktadır. Nitekim, Fransa’da 1980'lerin 
başında Sosyalist hükümetin bu yöndeki girişimi, Almanya genişlemeye gitmediği için, 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. İngiltere’de son yıllarda kamu işletmelerinin satışından elde 
edilen fonların harcanmasıyla sağlanan büyüme, ödemeler dengesini giderek zorlamaya 
başlamış, bu ülkede para politikası, eski paracı hedeflerinin çoğunu terkederek, liranın 
marka karşı değerini kollar hale gelmiştir. Aynı nedenle İngiltere, Almanya ve 
Japonya'dan genişletici politikalar izlemelerini talep etmeye başlamıştır.

ABD ticaret açığının, ihracat artışı yerine ithalat kısıntıları ile düşürülmesi, özellikle 
Japonya'da ciddi sorunlar yaratabilir. Bu ülkenin ABD’ye olan ihracatının büyük bir 
kısmını oluşturan otomobil ve elektronik araçların iç piyasada massedilmesi, ya da başka 
pazarlara kaydırılması hayli zordur: Avrupa'nın buna izin vermesi ve azgelişmiş ülkelerin, 
mevcut durumda, yeterli bir pazar sağlaması olasılığı düşüktür. Öte yandan, Japonya'da 
iç piyasanın genişletilmesi, ekonomik olduğu kadar toplumsal bir zorunluluktur. Bu 
ülkede altyapı, diğer OECD ülkelerine kıyasla oldukça geridir: örneğin adam başına konut 
alanı ABD'nin üçte birine ulaşamamakta, konutların yarısının su ya da kanalizasyon 
bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle Japonya, ticaret fazlalarını, ekonomik daralma 
yerine, büyümeyi ve toplumsal gelişmeyi hızlandırarak azaltma olanağına sahiptir.

Ancak, Almanya ve Japonya, gerekli talep genişlemesini sağlamadıkları için, şu 
anda temel sorun, artık kaçınılmaz hale gelen daralmanın önlenip önlenemeyeceği değil,
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nerede başlayacağı ve ne kadar derin ve uzun olacağıdır. ABD son altı, yedi yıldır 
uyguladığı politakalarla, manevra yeteneğini önemli ölçüde yitirmiş, ciddi açmazlara 
düşmüştür. Dışarıda önemli bir talep büyümesi sağlanmadığı için, ABD’nin ticaret açığının 
azaltılması, doların düşmesini ve/veya iç talebin frenlenmesini gerektirmektedir. 
Dolardaki düşüşün hızlanması, bu ülkede önemli enflasyonist baskılar yaratabilir. Petrol 
fiyatlarında 1986'da meydana gelen çöküşün tekrarlanarak, enflasyonist etkiyi telafi 
etmesi olasılığı azdır. Ayrıca, Japon ve Alman firmalarının, kâr marjlarını ve (yen ve DM 
cinsinden) fiyatları daha da düşürerek, ABD'ye ihracata devam etme olanakları giderek 
daralmaktadır. Kuşkusuz bu son nedenle (ve J-etkisi güçlenmediği takdirde), dolarda 
bundan sonra meydana gelecek düşüşler, ABD'nin ithalatını önemli ölçüde kısıp, 
genişletici bir talep etkisi yaratabilir. ABD dış açığında bir iyileşme sağlansın ya da 
sağlanmasın, fiyat ya da miktar etkisiyle, Almanya ve Japonya’da kârların düşmesi 
kaçınılmaz olduğundan, borsalardaki gerilim bu ülkelere (özellikle Japon borsalarına) 
aktarılacaktır: ancak, böyle bir çöküşün ABD'ye bulaşmaması olanağı yoktur.

Kuşkusuz, ABD’de bütçe açıklarının önemli ölçüde düşürülmesi, iç talebi kısarak 
ticaret dengesinin iyileşmesini sağlayabilir. Ancak bu, borsalardaki çöküşün yarattığı 
deflasyonist açığın daha da artmasına ve ekonominin iyice daralmasına yol açacaktır. Bu 
koşullarda, daralmayı önlemek için, doların ve faiz oranlarının daha fazla düşmesi 
gerekecektir. Japonya ve Almanya genişlemeye gitmemekte direndikleri için, bu çözüm 
(bütçe kısıntısı + düşük faiz + düşük dolar) ABD'de giderek taraftar toplamaktadır. 
ABD'nin 1982-85 döneminde uyguladığı politikaların tam tersine dönmesi, deflasyonist 
açığın Avrupa ve Japonya'ya aktarılması; ABD'de ise ithal fiyatlarından kaynaklanan 
enflasyonist bir baskının ortaya çıkması demektir. ABD ticaret dengesinde önemli bir 
iyileşme sağlanamadığı, deflasyonist ve/veya enflasyonist baskılar arttığı takdirde, bu 
ülkenin korumacılığı tırmandırması olasılığı da vardır. Öte yandan, deflasyonist açığın 
Avrupa ve Japonya'ya aktarılması, bu ülkeleri ABD ile (para politikası ve faizler 
aracılığıyla) devalüasyon rekabetine itebilir. Kısaca, yakın gelecekteki gelişmeleri tam 
olarak kestirebilmek olanağı yoksa da, (özellikle Avrupa ve Japonya'da) daralmanın 
ortaya çıkması ve OECD ülkeleri arasındaki ticari ve mali sürtüşmelerin artması 
kaçınılmaz görünmektedir.

III.POLİTİKA ETKİLERİNİN AZGELİŞMİŞ ÜLKELERE AKTARILMASI

Endüstrileşmiş ülkelerin politika ve performanslarının, azgelişmiş ülkelerin 
ödemeler dengesindeki ticari ve mali değişkenleri etkileyerek, bu ülkelerin ekonomik 
performanslarının belirlenmesinde önemli bir rol oynadığı öteden beri bilinmektedir. 
Geleneksel öğreti, özelikle ticaret yoiuyla yaratılan etkiler üzerinde durmuş ve 
endüstrileşmiş ülkelerdeki büyümenin, azgelişmiş ülkelerin ticaret hacmi ve hadleri 
üzerindeki etkisinin önemini vurgulamıştır. Ancak, 1980'lerdeki deneyim, azgelişmiş 
ülkeler üzerindeki dışsal etkilerin, sadece büyüme ve ticaretten kaynaklanmadığını; faiz 
oranları ve döviz kurları yoluyla yaratılan şokların daha önemli olabileceğini ve bu 
değişkenlerin, mali akımlar kadar reel akımları da (ticaret hacmini ve hadlerini) 
etkileyebileceğini göstermiştir.

A. Birinci! Mal Fiyatları ve Ticaret Hadleri
Birincil malların endüstri mallarıyla olan ticaret hadlerinin, (teknolojik gelişme 

hızlarının ve talebin gelir esnekliklerinin farklı olması, birincil malların endüstriyel girdilerle 
ikame edilmesi gibi) bazı uzun-dönemli etkilerle düşme eğilimi gösterdiği ve bu nedenle, 
ticaretten doğan kazançlardan azgelişmiş ülkelerin fazla pay almadıkları bilinmektedir.
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Ayrıca, dünya birincil mal piyasalarının az çok rekabetçi koşullarda çalışması ve üretimin 
talep ve fiyatlardaki değişmelere tepkisinin yavaş olması nedeniyle, fiyatlar, kısa ve orta 
dönemde büyük dalgalanmalar gösterebilmektedir. 1980'lerdeki fiyat hareketleri, 
kuşkusuz, tüm bu unsurların etkisini taşımaktadır. Ancak, ticaret hadlerindeki çöküşü, 
tümüyle uzun-dönemli eğilimlerle açıklama olanağı yoktur. Çeşitli bulgulara göre ticaret 
hadlerinin uzun-dönemli trendi, yılda en fazla % 1-2 oranında bir düşüş gösterdiği halde, 
1980-86 döneminde ortalama yıllık düşüş % 5'i aşmıştır <11>.

Gerçekte, 1980'lere özgü koşullar, bu fiyat düşüşlerinde önemli bir rol oynamıştır. 
OECD ülkelerinde büyümenin yavaşlaması, kapasite kullanımının düşmesi ve işsizliğin 
tırmanması, birincil mal talebi üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır. Bu etkiyi tam olarak 
kestirme olanağı yoksa da, çeşitli tahminler, 1980-86 döneminde ticaret hadlerinde 
meydana gelen toplam düşüşün dörtte birinin bu etkiden kaynaklandığını göstermektedir. 
Ayrıca, dünya birincil mal ithalatındaki payı % 25-30 civarında olan azgelişmiş ülkelerde, 
borç krizi ve ödeme güçlükleri nedeniyle endüstri girdileri ve gıda maddeleri ithalatında 
yapılan kısıntılar da fiyatları önemli ölçüde etkilemiştir. Bu açıdan 1980'lerin önemli bir 
özelliği, bir yandan birincil mal piyasalarında "bolluk" varken, diğer yandan birçok 
azgelişmiş ülkede sefaletin ve beslenme yetersizliğinin artmış olmasıdır. Bunun yanında, 
azgelişmiş ülkelerin tek tek ihraç gelirlerini artırma çabaları, dünya piyasalarındaki arz 
fazlasını artırarak fiyatları etkilemiş, artan ihracat hacmine rağmen gelirler düşmüştür. 
Borç krizinde önemli bir rol oynayan faiz oranlarındaki yükselme, bir yandan bu yolla 
arzın artmasına yol açarken, diğer yandan birçok malda stoklama maliyetini artırarak 
talebin düşmesine katkıda bulunmuştur.

Ticaret hadlerine mali değişkenlerden gelen en önemli etki, doların yükselmesinden 
kaynaklanmıştır. Birincil malların dünya dolar fiyatları veri iken, dolardaki yükselme bu 
malların diğer paralar (örneğin yen, DM) cinsinden maliyetlerini artırmaktadır. 
Maliyetlerdeki artış iç fiyatlarda aynen yansıtıldığı zaman, talep azalmakta ve dünya 
piyasalarında bir arz fazlası oluşarak dolar cinsinden fiyatlar düşmektedir. Çeşitli 
tahminler, doların efektif kurundaki % 10'luk bir artışın, fiyatları, % 5 ile % 7.5 arasında 
düşürdüğünü göstermektedir. Endüstri mallarının dolar cinsinden fiyatları (bu piyasaların 
niteliğinden dolayı), kurlardaki değişmelere daha az duyarlı olduğundan, doların 
yükselmesi, ticaret hadlerini birincil mallar aleyhine çevirmektedir. Bazı çalışmalar, 
1980'lerde ticaret hadlerindeki düşüşün yarısının dolardan kaynaklandığnı öne 
sürmektedir (12>. -

Ancak, dolar 1985’den bu yana önemli ölçüde değer kaybettiği halde, bu etki aynı 
ölçüde tersine çalışmamıştır. Bunun en önemli nedeni (önceki bölümde görüldüğü gibi) 
diğer paralar cinsinden düşen maliyetlerin iç fiyatlara aynen yansıtılmamış olmasıdır. 
Örneğin, AT'nin tarım ürünleri ithalatında uyguladığı otomatik vergi, bu ürünlerin topluluk 
içindeki fiyatlarının, dünya fiyatlarını izlemesini engellemiştir. Japonya'da da, birincil 
malların ithal maliyetindeki düşüş, büyük ölçüde, kâr marjları tarafından massedilmiştir.

Gerçekten, kaynağı ne olursa olsun, birincil malların dünya fiyatlarındaki düşüşün 
OECD ülkelerinde iç fiyatlara aynen yansıtılmaması, yeterince talep uyarlamamasına 
neden olmaktadır. Bunun ilginç bir örneği petrolde gözlenmiştir. Petrol fiyatları yanında 
doların da düşmesi, ABD dışındaki OECD ülkelerine, GSMH’nin % 2'sine yaklaşan ticaret 
hadleri kazancı sağladığı halde, petrol talebinde önemli bir artış gözlenmemiştir: zira 
ticaret hadleri kazancı kısmen kârlar tarafından kısmen de (artan petrol vergileri yoluyla) 
devlet bütçesi tarafından massedilmiş, nihai tüketicilere yansıtılmamıştır. Ayrıca, ticaret 
hadleri kazancı efektif talepte de bir artış uyaramadığı ve petrol üreticisi ülkeler, 
OECD'den yaptıkları ithalatı kıstıkları için, petrol fiyatlarındaki düşüşün OECD ülkelerinde 
büyümeyi hızlandıracağı bekleyişi de gerçekleşmemiştir. •
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B. İhracat Piyasaları ve Korumacılık
OECD ülkelerinde büyümenin yavaşlaması, azgelişmiş ülkelerin ihracat 

pazarlarının büyüme oranını önemli ölçüde düşürmüştür: 1970’lerde bu pazarlar ortalama 
olarak % 5 dolayında büyürken, 1980-82'de bunlar küçülmüş, 1983'den sonra ise 
yeterince canlanamamıştır. 1980-85 döneminde azgelişmiş ülkelerin ihraç pazarları, 
birikimli olarak, % 15 oranında daha yavaş büyümüş ve ticaret hadlerindeki bozulmanın 
etkisiyle birlikte, bu ülkelerin ihracatlarının satınalma gücünün % 25 dolayında daha 
düşük olmasına yol açmıştır.

Deflasyonist politikaların, döviz kuru ve ticaret dengesizliklerinin yarattığı en 
olumsuz etkilerden biri, OECD ülkelerinde korumacılığın tırmanmasıdır. 1980-82'deki 
daralma döneminde, tarife-dışı engeller (TDE) hemen hemen tüm OECD ülkelerinde 
yükselmiş, örneğin toplam ithalatın TDE’ye tabi bölümü Avrupa'da % 40 artarken bu oran 
ABD'de iki katına çıkmıştır. 1982’den sonra başlayan canlanma korumacılığı tersine 
döndüremediği gibi, çeşitli unsurların etkisiyle tırmandırmaya devam etmiştir: 1982 ile 
1986 arasında OECD ülkelerinde TDE % 12 kadar artmıştır. Canlanmanın en güçlü olduğu 
ABD'de ticaret dengesinin hızla bozulması; diğer OECD ülkelerinde yeterli büyümenin 
sağlanamaması; borç krizi nedeniyle birçok azgelişmiş ülkenin ihracata yüklenmesi 
korumacılığın yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.

OECD ülkeleri arasında baş gösteren ticaret dengesizlikleri nedeniyle artan 
korumacılık önlemleri azgelişmiş ülkeleri de kapsamıştır. Örneğin Brezilya ABD ile olan 
ticaretinde önemli ölçüde fazla vermeye başlayınca, ABD piyasalarına girişte Japonya ile 
aynı tür engellerle karşılaşmış, ancak bu ülke, Japonya'nın aksine, ABD bankalarına, bu 
ticaret fazlasının çok üzerinde bir meblağı faiz ödemesi olarak aktarmak zorunda 
kalmıştır. Öte yandan, OECD'de işsizliğin artması, işgücü-yoğun mallara karşı engelleri 
tırmandırmış, bu da yine en fazla azgelişmiş ülkeleri etkilemiştir. Azgelişmiş ülkelerin 
OECD piyasalarında karşılaştıkları TDE, bunların OECD'ye yaptıkları ihracatın % 26'sını 
kapsarken bu oran OECD ülkeleri arasındaki ticarette % 21'de kalmıştır. Birincil mal 
ihracatçısı azgelişmiş ülkelerin, özellikle Avrupa ve Japonya piyasalarında,endüstri malı 
ihracatçısı azgelişmiş ülkelerden daha yüksek TDE ile karşılaştıkları bilinmektedir.

C. Borç Yükü ve Mali Akım lar
Azgelişmiş ülkelerin dış borçlarının yaklaşık üçte ikisi özel piyasalara olup, bunun 

önemli bir bölümü ayarlanabilir faize (floating interest) tabidir: yani, faiz oranındaki 
değişmeler sadece yeni borçların değil, mevcut borç stokunun maliyetini de 
etkilemektedir. Bu borçların önemli bir bölümü dolar cinsinden olduğundan, toplam 
borçlar üzerinden ödenen ortalama efektif faiz oranı (yani ödenen faizlerin toplam 
borçlara oranı), ABD faiz oranlarındaki değişmelere oldukça duyarlıdır. Ayrıca, efektif 
faiz oranı, LIBOR'a (London Interbank Offer Rate) eklenen marjlara da bağlıdır. Bu 
marjlar ülkelerin "itibarına" ve pazarlık gücüne göre belli sınırlar içinde değişebilmekte, dış 
ödeme güçlükleri arttığında, bu marjların da arttığı görülmektedir. Öte yandan, azgelişmiş 
ülkelerin borçlarının döviz yapısı, ihraç gelirlerinin döviz yapısı ile uyuşmadığından, döviz 
kurlarındaki hareketler de borç yükünü etkileyebilmektedir (13>.

Azgelişmiş ülkelerin reel borç yükü, ihraç malları cinsinden reel faiz oranına 
bağlıdır; reel .faiz oranı ve ticaret hadleri veri iken, ihraç fiyatlarındaki ve nominal faiz 
oranındaki bir artış, toplam borcun reel değerini düşürecek, ancak cari reel faiz 
ödemelerini aynı miktarda artıracaktır. Eğer reel faiz oranı yükselirse, ülkenin cari faiz 
ödemelerindeki artış, borcun reel değerindeki düşüşü aşacak, yani zaman içindeki 
toplam borç yükü artacaktır. Her iki durumda da, eğer ek borçlanma sağlanamazsa,
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mevcut ihraç gelirleriyle ithalatı sürdürmek olanaksızdır. Nominal faiz oranı dış borcun 
büyüme oranını aşarsa, faiz ödemeleri de borçlanmayla sağlanan fonları aşacaktır. Bu 
durumda ülkenin borcu arttığı halde, dış mali sisteme net bir aktarım yapılmış olmaktadır. 
Bunun finansmanı, ihracatın artırılması ve/veya ithalatın kısılması yoluyla bir ticaret faz
lasının yaratılmasını gerektirecektir (Bu önermeler EK'te ayrıntılı olarak açıklanmaktadır).

1980'lerin başlarında faiz oranlarının tırmanmaya başlamasıyla, azgelişmiş 
ülkelerin faiz ödemeleri de hızla artmıştır. 1980-82 döneminde, orta ve uzun vadeli 
borçlar üzerinden ödenen faizlerin yarısına yakın bir bölümü, faiz oranının 1970'ler 
sonuna kıyasla hızla yükselmesinden kaynaklanmış, bu yolla fazladan yapılan ödemeler, 
40 milyar doları aşmıştır. Bu dönemde birincil mali fiyatlarının düşmesinin de etkisiyle, 
reel faiz oranı, 1976-78'e kıyasla, % 10 kadar artmıştır. Buna ticaret hadlerindeki düşüş 
ve dış piyasalardaki daralma da eklenince, ihraç gelirleri ile hem borç faizlerini ödemek, 
hem de ithalatı sürdürmek olanağı kalmamıştır. İşte bu dönemde, birçok ülkenin, yüksek 
faiz oranlarına rağmen, hızlı bir borçlanmaya başvurduğunu görmekteyiz: nitekim 1982 
sonundaki toplam dış borçların % 40'ından fazlası, 1980-82 döneminde biriktirilmiştir.

Dış borç ve faiz oranlarındaki artış, 1979-82 döneminde toplam faiz ödemelerini 
ikiye katlarken, ekonomik daralma nedeniyle azgelişmiş ülkelerin ihraç gelirleri % 15 
kadar düşmüştür. Ağustos 1982'de Meksika yükümlülüklerini yerine getiremeyince, 
bankalar kredileri kesmiş ve borç krizi başlamıştır. Bankaların "procyclical" olarak 
nitelenen bu davranışı, ihracat olanaklarının daralması, ticaret hadlerinin bozulması ve 
faiz oranlarının tırmanması ile başlayan çöküşün hızlanmasına yol açmıştır. Temel işlevi 
bu tür ödeme dengesizliklerini finanse etmek olan Para Fonu da (1970'lerde ilk petrol 
şokunu izleyen dönemdeki tutumunun aksine), intibak yükünü büyük ölçüde borçlu 
ülkelere atma yolunu seçmiştir. Bankaların öz varlıkları, azgelişmiş ülkelerden olan 
alacaklarına kıyasla hayli yetersiz olduğu ve dolayısıyla borç servisinin önemli ölçüde 
aksaması, krizin mali sistemi tehdit etmesine yol açabileceği için, Para Fonu'nun ve 
alacaklı ülkelerin izlediği stratejinin temel İlkesi, borç servisinin kesintiye uğramasını 
engellemek olmuştur. Nitekim, azgelişmiş ülkelerin bankalara olan toplam borçları içinde, 
Latin Amerika ülkelerinin payı çok yüksek olduğundan, borç krizi bir Latin Amerika krizi 
olarak algılanmış; birçok küçük ve fakir Afrika ülkesinin borç sorunu görece çok daha 
ciddi boyutlara ulaştığı halde, bu ülkelerin toplam borçları, uluslararası mali sistemi tehdit 
edebilecek boyutlara ulaşamadığı için, fazla dikkat çekmemiştir. Bankalar, borçlu 
ülkelere, faiz ödemelerini kesintiye uğratmadıkları sürece borç vermeye razı olmuş, 
gönülsüz borç verme (involuntary lending) diye bilinen süreç ortaya çıkmıştır. Ancak, bu 
süreç içinde, borçlu ülkelerin yaptıkları anapara ve faiz ödemeleri, bankaların sağladıkları 
yeni mali kaynakları sürekli olarak aşmış, bu net aktarımlar, yatırım, ithalat ve büyümenin 
kısılması pahasına yaratılan ticaret fazlalarıyla finanse edilmiştir.

Baker planı da, bu, kaz gelen yerden tavuk esirgenmez stratejisinin bir devamıdır. 
Büyüme ile net negatif aktarımların bağdaşmazlığının açıkça belirginleşmesi ve faiz 
ödemelerinin kesintiye uğrama olasılığının ciddi bir şekilde ortaya çıkması üzerine, 
bankaların borçlu ülkelere bir miktar ek kaynak sağlayarak tepkileri bastırabileceği ve 
trendi tersine çevirebileceği düşünülmüştür. Dikkat edilirse bu plan, azgelişmiş ülkelerin 
borç yüklerinin azaltılmasını değil, piyasa koşullarından daha fazla borçlanabilmelerini, 
yani borç yüklerinin artmasını öngörmekteydi. Oysa öngörülen kaynağın birkaç misli, faiz 
oranlarındaki birkaç puanlık bir düşüşle, korumacılık engellerinin azaltılmasıyla ve 
azgelişmiş ülkelerin ihraç pazarlarının genişletilm esi ve ticaret hadlerinin 
iyileştirilmesiyle, borç yükü artırılmadan sağlanabilirdi. Baker planı, dış ekonomik ortamın 
iyileştirilmesi konusunda (OECD ülkeleri adına) hiç bir yükümlülük içermediği gibi, ek 
boçları hak edebilmek için, azgelişmiş ülkelerin kendilerine "çeki düzen vermeleri" ve
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piyasa önceliğini sağlayacak önlemler almaları koşulunu da getirmekteydi. İlginç olan 
husus, bu planın borçlu ülkeler değil, bankalar tarafından "öldürülmesidir": birçok 
azgelişmiş ülke, bu plana dahil edilmedikleri "endişesine" kapılırken, bankalar, 1982'den 
beri uygulanan stratejinin kendilerine sağladığı zaman içinde, gerekli önlemleri alıp 
sermaye ve karşılıklarını (ve pazarlık güçlerini) artırdıklarından, bu plana pek itibar 
etmemişlerdir.

Bazı rakamlar bu stratejinin ne getirip ne götürdüğünü açıkça göstermektedir. 
1983-86 döneminde azgelişmiş ülkeler (kamu kesimi yoluyla ya da kamu garantisi 
altında), toplam olarak piyasalardan net 50 milyar dolar kaynak sağladıkları halde, 120 
milyar dolara varan faiz ödemesi yapmışlardır. Piyasalara olan borçlardaki artış, geciken 
ödemelerin ve kur değişmelerinin etkisiyle, 130 milyar doları bulmuştur. Böylece, bir 
yandan dış borçlar arlarken, diğer yandan azgelişmiş ülkeler piyasalara, net 70 milyar 
dolar aktarmışlardır. Mali piyasalar dışından sağlanan resmi kredileri de dahil edersek, 
ortaya çıkan tablo pek farklı değildir. Azgelişmiş ülkelerde kamu ve özel kesimin, 
bankalardan ve resmi kuruluşlardan 1983-86 döneminde sağladıkları net kaynak toplamı 
140 milyar dolar civarındadır. Buna karşılık, yapılan toplam faiz ödemeleri 200 milyar 
doları aşmıştır. Bu net negatif aktarımlar, borçları önemli miktarlara varan 15-20 kadar 
ülkeden çıkmıştır. Çoğu Latin Amerika ülkesi olan bu grup 1983-86 döneminde 200 milyar 
dolara yakın anapara ve faiz ödemesi yapmıştır. Bunun önemli bir bölümü, sağlanan yeni 
(brüt) borçlarla karşılanmışsa da, bu ülkelerin dışarıya net olarak 80 milyar dolar 
aktardıkları, toplam borçlarının ise 100 milyar dolar kadar arttığı görülmektedir.

1980-86 dönemine topluca bakıldığında, azgelişmiş ülkelerin net dış borçlarının 440 
milyar dolar kadar arttığı; bunun 350 milyar dolarının sağlanan yeni net kaynaklardan; 
kalanının ise döviz kuru hareketlerinden ve geciken ödemelerden doğduğu 
gözlenmektedir. Yapılan toplam faiz ödemeleri ise 325 milyar doları bulmuştur. Böylece 
azgelişmiş ülkeler dışarıdan net olarak 25 milyar dolar fon sağlamış, bunun karşılığında 
da 440 milyar dolar borç biriktirmişlerdir!

Bu borç birikimi faiz ödemelerinden bağımsız değildir: dış ticaret dengedeyken, dış 
borç geometrik olarak faiz oranına eşit bir oranda artacaktır(14). Yukarıda değinildiği gibi, 
1980-82 döneminde biriktirilen borcun önemli bir bölümü artan faiz ödemeleri için 
kullanılmıştır. Bu husus, ticaret açıklarının önemli ölçüde azaldığı 1982 sonrası için daha 
fazla geçerlidir. Faiz oranı 1982’den sonra bir miktar düşmüşse de, faiz ödemeleri 1980 
öncesi düzeyine inememiştir: zira, arada geçen süre içinde biriktirilen borç önemli 
boyutlara ulaşmıştır. Faiz oranındaki artışın borç birikimi üzerindeki etkisine ticaret 
hadleri kaybının etkisi de eklenirse, bir bütün olarak azgelişmiş ülkelerin, 1980'lerde 
biriktirdikleri net dış borcun büyük bir bölümünün (üçte ikisinden fazlasının), faiz ve 
ticaret hadleri şokları nedeniyle OECD ülkelerine yapılan kaynak aktarımlarından 
doğduğunu; diğer bir deyişle, bu borcun karşılığının, borcun yaratıldığı süreç içinde zaten 
ödenmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Borç yükündeki artışları, azgelişmiş ülkelerin ödeme kapasiteleri ile kıyaslamak 
için, bazı göstergelere bakmakta yarar vardır. Toplam dış borçların milli gelire oranı, 
1970'lerin sonunda %18 dolayında iken, 1986'da % 36'ya; borç servisinin milli gelire oranı 
ise % 3'ten % 5.5’a yükselmiştir. Azgelişmiş ülkelerin toplam dış borçları 1978-79‘da 
yaklaşık olarak toplam ihracatlarına eşitken, artan ihracat çabalarına rağmen, bu oran 
1986'da 1.5'a çıkmıştır. Borç servisi 1970'lerin sonunda toplam ihraç gelirlerinin % 18’ini 
massederken, 1986'da ihracatın yaklaşık dörtte biri borç servisine ayrılmıştır. Daha da 
önemlisi, borç servis oranındaki bu artış, anapara değil faiz ödemelerinden
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kaynaklanmıştır: nitekim, aynı dönemde ihracatın faiz ödemelerine ayrılan oranı iki katına 
çıkarak %11'e ulaşmıştır.

IV . AZGELİŞMİŞ ÜLKELERDE DIŞ ŞOKLAR, YAPI, POLİTİKA VE 
PER F OR MA N S

1980’lerde azgelişmiş ülkelerin performanslarının belirlenmesinde üç unsur önemli 
rol oynamıştır: dış şoklardan etkilenme derecesi, intibak kapasitesi ve izlenen politikalar. 
Dış ekonomik ortamdaki bozulma, tüm ülkeleri aynı derece ve yönde etkilemediği gibi, bu 
şokları massedebilme kapasitesi de önemli farklılıklar göstermiştir. Ayrıca, ülkelerin 
intibak kapasitelerini aynı derecede gerçekleştiremedikleri, izlenen politikaların, 
zamanlama ve nitelik açısından, her ülkede aynı derecede etkin olmadığı da bir gerçektir.

Azgelişmiş ülkeler arasındaki performans farklarının açıklanmasında , izlenen 
politikaların rolü yadsınamazsa da, dış şoklara uğrama derecesi ve intibak kapasitesi 
farklarının çok daha önemli olduğu görülmektedir. Bu farklar, ülkelerin iç ve dış ekonomik 
yapılarının ve başlangıç koşullarının aynı olmamasından kaynaklanmıştır. Mali şoklar dış 
borçların büyüklüğüne ve yapısına; ticari şoklar ise, ihracat ve ithalatın mal bileşimiyle 
ticaret açığının büyüklüğüne göre bir ülkeden diğerine değişmiş; bu şokların gerektirdiği 
ödemeler dengesi intibakı (ihracatın hangi oranda artırılması, ya da ithalatın hangi oranda 
kısılması gerektiği), ihracat, ithalat ve dış borçların göreli büyüklüklerine bağlı olarak 
önemli farklılıklar göstermiştir. İç üretim yapıları; dış ticarete konu olan malları üreten ve 
kullanan kesimlerin oüyüklüğü; yatırım, tasarruf ve gelir düzeyleri intibak kapasitelerinde 
önemli roller oynamıştır. Dış ticaretin yapısı, çok defa, iç üretim yapısını yansıttığından, 
ticari şokların büyüklüğü ile intibak kapasitesi arasında ters yönlü bir ilişki gözlenmiştir.

İç ve dış ekonomİK yapı ve başlangıç koşulları, kuşkusuz, bir ölçüde, geçmişte 
izlenen politikaların etkisiyle oluşmuştur. Özellikle, dış borç ile ihracat kapasitesi 
arasında denge sağlayamamış, bir yandan hızla borçlanırken diğer yandan ekonominin 
döviz girdi potansiyelini artırmaya yönelik bir endüstrileşme stratejisi izlememiş olan 
ülkeler hayli zorlanmıştır. Buna karşılık azgelişmiş ülkelerin çoğunda, geçmişte yapılan 
politika hataları ne olursa olsun, dış şokların boyutu, yapısal verilerin sınırladığı intibak 
kapasitesini önemii ölçüde aşmıştır.

A. Dış Ticaret Yapısı ve Ticari Şoklar
Bir bütün olarak azgelişmiş ülkelerin ticaret hadleri, 1980-86 arasında %25 kadar 

düşmüş ve bunun yarattığı toplam kayıp 100 milyar doları bulmuştur. Ancak, ülkelerin 
ticaret hadleri, ticaret yapılarına bağlı olarak, farklı oran ve yönlerde değiştiğinden, bu 
kayıp eşit olarak dağılmamıştır. Bu açıdan, azgelişmiş ülkeleri üç gruba ayırmak 
olanaklıdır, ilk grup, birincil inallarda net ihracatçı olan ülkeleri kapsamaktadır ve 
azgelişmiş ülkelerin çoğu bu gruptadır. Bir, iki istisna dışında bu gruba giren ülkelerin 
tamamı, aynı zamanda endüstri mallarında net ithalatçıdır. Bu grup içinde yer alan 
Brezilya, Arjantin gibi ülkelerin endüstri malları ihracatı büyük boyutlara varmaktaysa da, 
bu malların önemli bir kısmının birincil mal içeriği yüksek, endüstriyel katma değer içeriği 
düşük olduğundan, bunların fiyatları daha çok birincil mal fiyatlarını izlemektedir. İkinci 
grup hem birincil mallarda, hem de endüstri mallarında net ithalatçı olan petrol üreticisi 
ülkelerden oluşmaktadır. Üçüncü grup, birincil mallarda net ithalatçı, endüstri mallarında
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net ihracata olan sınırlı sayıda ülkeyi (Güney Kore, Tayvan, Singapur ve Honk Kong’u) 
içermektedir.

1980-83 döneminde birincil malların fiyatları, hem endüstri mallarına, hem de petrole 
oranla düştüğü için, ilk gruptaki ülkelerin ticaret hadleri, 1978-79 dönemine kıyasla, % 25 
oranında düşmüştür. Bu eğilim daha sonra da devam etmiş, 1986'dan sonra petrol 
fiyatlarındaki düşüş, bu kaybı tamamiyle telafi edememiştir. Buna karşılık, ikinci gruptaki 
ülkelerin ticaret hadleri, 1980'lerin başında hızla artmış, ancak 1986'dan sonra petrol 
fiyatlarının düşmesi nedeniyle, bu kazancın hemen hemen tümü yitirilmiştir. Üçüncü 
gruptaki ülkelerde ise, 1980'lerin başlarında birincil mal fiyatlarındaki düşüşün olumlu 
etkisi, petroldeki artışın olumsuz etkisini önemli ölçüde gidermiş ve ticaret hadlerindeki 
düşüş sınırlı (% 5 civarında) kalmıştır. Daha sonra hem birincil mal, hem de petrol 
fiyatlarındaki ¿üşüş, bu ülkelere önemli ticaret hadleri kazancı sağlamıştır.

Genellikle, ticaret hadleri kaybı milli gelire oranla ölçülmekte ve ülkeler arasındaki 
kıyaslama bu kıstasa göre yapılmaktadır <15>. Bu yaklaşım, refah kaybının ölçülmesinde 
anlamlıysa da, ticaret hadleri kaybının ödemeler dengesinde gerektirdiği intibakı 
saptamak için, ölçüm ve kıyaslama ihracat cinsinden yapılmalıdır. Nitekim, 1980’lerin 
başında, ticaret hadleri kaybının milli gelire oranı Brezilya ve Güney Kore'de yaklaşık 
olarak aynı olduğu halde, bunu karşılamak için ihracat hacminde sağlanması gereken 
artış oranı, Brezilya'da, Güney Kore’dekinin üç katını bulmuştur. Birincil mal ihracatçısı 
birçok küçük ve fakir ülkede de, ihracatın satınalma gücünü sabit tutmak için, ihracat 
hacminde sağlanması gereken artış % 50'ye varmıştır. Bunun tamamen iç tüketimdeki 
düşüşle karşılanabileceğini düşünsek bile, ihracatta bu denli bir artış, birçok ülkede 
tasarruf oranının iki katına çıkmasını gerektirecekti.

Ayrıca, ülkelerin ihraç pazarları d ^ a rk lı oranlarda büyümüştür. Örneğin, birincil 
mal ihracatcısı ülkeler için çok önemli bir pazar olan Avrupa'da büyümenin son derece 
yavaş olması, bu ülkelerin ihraç olanaklarını daraltırken, ABD ve Japonya, Latin Amerika 
ve Uzak Doğu ülkelerine genişleyen bir pazar sağlamıştır. Ancak, bölge-içi ticaret, borç 
krizinin etkisiyle Latin Amerika’da hızla daralırken, Uzak Doğu'da büyümeye devam 
etmiştir. Bunun sonucunda, örneğin 1983-84 döneminde, Asya ülkelerinin pazarları % 5 
oranında büyürken Latin Amerika ve Afrika için bu oran % 2'nin altında kalmıştır.

B. Dış Borç Yapısı ve Mali Şoklar
Uluslararası faiz oranlarındaki artışın azgelişmiş ülkelerin ödedikleri faiz oranları 

üzerindeki etkisi, borcun yapısına göre değişmiştir. 1980'lerin başında bazı ülkelerde 
(örneğin Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika, Venezüela, Cezayir ve Nijerya'da) mali 
piyasalara olan borçların toplam borçlar içindeki payı % 90'ı bulmuş ve ayarlanabilir faize 
tabi borçlar % 50'yi aşmıştır. Diğer ülkelerde piyasalara borçlar görece düşük 
olduğundan (örneğin Filipinler ve Güney Kore'de % 66;'Kolombiya’da % 54; Endonezya 
ve Kenya'da % 48; Türkiye'de % 35; Hindistan’da % 8) ayarlanabilir faize tabi borcun 
payı % 3 ile % 30 arasında değişmiştir. Bu nedenle, efektif faiz oranlarındaki artış, ülkeler 
arasında önemli farklılıklar göstermiştir: nitekim, yukarıda değinilen fazladan faiz 
ödemesinin dörtto üçüne yakın bir bölümünü, ilk gruptaki ülkeler yapmıştır.

Ülkelerin, ihraç mallan cinsinden reel faiz oranına göre sıralaması, nominal faize 
göre sıralamadan hayli farklıdır, ihraç fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, birçok küçük ve 
fakir ülkede reel faiz oranı hızla yükselmiştir: örneğin, 1981-83 döneminde Afrika 
ülkelerinin ödedikleri nominal faiz oranı hayli düşük olduğu halde, reel faiz oranı Asya 
ülkelerinin ortalamasına eşittir. Daha da önemlisi, reel faiz oranı 1976-78'e kıyasla
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Asya'da 9 puan, Latin Amerika'da 10.5 puan artarken Afrika'da artış 13.5 puanı bulmuş; 
birçok fakir Afrika ülkesi, % 20'leri aşan reel faiz ödemesi yapmak zorunda kalmıştır.

Faiz şoklarının gerektirdiği ödemeler dengesi intibakı da, toplam borçların ihraç 
gelirlerine oranına bağlıdır. Eğer borç-ihracat oranı yüksekse (ve ihraç fiyatlarındaki 
düşüş nedeniyle daha da yükselme eğilimi gösteriyorsa), nominal faiz oranındaki küçük 
bir artışın etkisini giderebilmek için bile, ihracatın önemli derecede artması gerekebilir. Bu 
durum, düşük gelirli, birincil mal ihracatçısı ülkelerde gözlenmiştir: örneğin, Afrika 
ülkelerinin borç miktarları hayli düşük olduğu halde, borç-ihracat oranları, diğer birçok 
ülkeden daha yüksektir. Latin Amerika ülkelerinde de borç-ihracat oranı, Uzak Doğu 
ülkelerinin iki katını aşmıştır. Latin Amerika'da ödenen faiz oranındaki artış da daha 
yüksek olduğundan, bu ülkelerin (örneğin Brezilya'nın) uğradıkları mali şoklar, benzer 
Asya ülkelerinin (örneğin Güney Kore'nin ) birkaç katını bulmuştur.

C. İntibak Kapasitesi ve Politikalar
Ticari ve mali şoklara rağmen ithalatı sürdürebilmek için, bazı ülkelerde ihracatın 

yılda % 5-6 artması yeterliyken, diğer birçok ülkede (özellikle piyasalara borcu, 
ihracatlarına göre yüksek olan birincil mal üreticisi ülkelerde) bu oran % 20'yi bulmuştur, 
ihraç pazarlarının daralması ve korumacılığın tırmanması, tüm azgelişmiş ülkelerin 
birden, ihracatlarının bu denli artmasına olanak vermediği gibi, birçok ülkede iç ekonomik 
yapı ve/veya politik koşullar da gerekli-fazlanın yaratılmasına elverişli değildi. Kuşkusuz, 
ödemeler dengesi intibakı sorununu, belli başlı politika araçlarının etkileri konusundaki 
tartışmalardan soyutlayarak ele almak hayli zordur. Ancak, bu tartışmalar yazının 
sınırları dışına taştığından, burada bazı genel saptamalarla yetinilecektir.

Büyüme oranını ve yatırımları düşürmeden, dış şokları tümüyle ihracat artışı 
ve/veya ithalat kısıntıları ile karşılayabilmek için, bazı koşulların sağlanması 
gerekmektedir ve bu koşullar, büyük ölçüde, ihracat artışının ya da ithalat kısıntısının 
hangi politika araçları ile sağlanabileceğinden bağımsızdır. İhracatta gerekli artışı 
sağlayabilmek için, bu malları üreten kesimlerde önemli bir atıl kapasitenin bulunması, ya 
da verimliliğin hızla artırılabilmesi gereklidir. Eğer bunlar yeterince sağlanamıyorsa, 
malların yurtiçi tüketimden ihracata kaydırtabilmesi ve/veya üretim yapısının hızla iç 
tüketim malları aleyhine, ihracat malları lehine değiştirilebilmesi gerekmektedir. Aynı 
şekilde, ithalattaki kısıntının tüketim ve yatırım üzerinde olumsuz etkiler yaratmaması 
için, gereksiz tüketim mallarının toplam İthalat içindeki payının hayli yüksek olması 
ve/veya üretim girdileri ve yatırım malları ithalatini ikame edebilecek yerli üretim 
kapasitesinin mevcut olması gerekmektedir.

Tüm bunlar için, endüstri yapısının yeterli bir esnekliğe ulaşmış; ülkenin başarılı bir 
ithal ikamesi sürecinden geçmiş; ihracatta belli bir çeşitliliğin sağlanmış ve dış ticarete 
konu olan malların üretimdeki payının, belli bir düzeye varmış olması gerekmektedir. 
Devalüasyon, en azından kısa dönemde, stagflasyonist etkiler yarattığı için (ki bunun 
artık kolay kolay yadsınamadığını görüyoruz), bu koşulları sağlayan ülkeler, büyümeden 
ve mali istikrardan fazla fedakârlık etmeden, küçük kur ayarlamalarıyla, ticaret 
dengesinde gerekli intibakı sağlayabilmekte; endüstrileşmede daha geri bir düzeyde 
bulunan, birincil mal üreticisi ülkelerin çoğunda ise, aynı intibakın sağlanabilmesi ya 
olanaksız olmakta, ya da büyüme, bölüşüm ve mali istikrar açısından önemli maliyetler 
getirmektedir. Bu geri yapının, aynı zamanda dış şokların ve gerekli intibakın görece çok 
daha büyük olmasına yol açtığı da unutulmamalıdır.

Nitekim, birincil mal üreticisi ülkelerin çoğunda ekonomik çöküş, 1980'den itibaren 
başlamıştır. Az sayıda ihraç malına bağımlı bu ülkeler, ihraç fiyatlarındaki hızlı düşüşle
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birlikte, ithalatta büyük kısıntılar yapmak zorunda kalmışlardır. Bunda üç faktör önemli rol 
oynamıştır: bu ülkelerin piyasalardan yeterince borç alabilecek itibara sahip olmamaları, 
resmi kredilerin yetersiz kalması ve ekonomik yapının, dışsal koşullardan bağımsız 
olarak ihraç gelirlerinin artırılmasına olanak vermemesi. Ayrıca, ithal ikamesi kesimleri 
güçlü olmadığı ve gereksiz tüketim malları ithalatı fazla yer tutmadığı için, birçok Afrika 
ülkesinde gıda malları ithalatındaki kısıntılara rağmen, yük büyük ölçüde girdi ithalatına 
binmiş, kapasite kullanımı hızla düşerek ithalat kıskacı denen olay ortaya çıkmıştır. Bu 
ülkelerin çoğunda uygulanan klasik reçeteler, dünya ekonomisinin az çok genişlemeye 
başladığı dönemde bile, ihraç gelirlerinin artmasını, büyümenin başlamasını sağlaya
mamıştır. .

Petrol ihracatçısı ülkelerden bazıları (örneğin Cezayir), 1980'lerin başında, artan 
petrol gelirlerinden yararlanarak dış borçlarını azaltma yoluna giderken, diğer ülkeler 
(örneğin Meksika, Kongo ve Nijerya), petrol fiyatlarının sürekli olarak yüksek kalacağı ve 
faiz oranlarının düşeceği bekleyişiyle, artan itibar ve pazariık güçlerini daha fazla 
borçlanmak için kullanmışlardır. Bu ülkelerin bazılarında (örneğin Meksika’da), büyüme 
önemli ölçüde hızlanmışsa da, döviz sağlama kapasitesi olmayan büyük "prestij" 
yatırımlarına girişilmiş; yurtiçi tasarruflardaki artış yatırımların gerisinde kalmış; gereksiz 
tüketim mallarının toplam ithalat içindeki payı, bir iki yıl içinde beş, altı katına çıkmış; kur 
politikalarında yapılan hatalar ve döviz alım-satımının serbestleştirilmesi nedeniyle, 
alınan dış borçların önemli bir oranına ulaşan sermaye dışarıya kaçmıştır. Diğerlerinde ise 
(örneğin Nijerya) büyümede önemli bir artış bile sağlanamamıştır. Petrol gelirleri düşmeye 
başlayıp piyasalardan sağlanan kaynaklar kuruyunca, bu ülkeler ciddi ödeme 
sorunlarıyla karşılaşmışlar; kriz, petrol dışında önemli bir endüstri tabanı olmayan ülkeleri 
çok daha fazla etkilemiştir.

Piyasalardan borçlanma olanağına sahip birçok ülke, dış şokları, ithalatı kısmak 
yerine borçlanarak karşılamaya çalışmıştır. Ancak, ihraç pazarlarının daralması ve yeni 
mali kaynakların yetersiz kalması nedeniyle, ithalatın kısılması kaçınılmaz olmuştur. 
Özellikle 1982 ortalarından itibaren bankaların borç vermeyi durdurmalarından sonra, 
kısıntılar büyük boyutlara ulaşmıştır. Birçok ülke gereksiz tüketim malları ithalatını 
kısarak önemli bir döviz kazancı sağlamışsa da, genelde yük, yatırım malları ithalatına 
binmiştir. 1983 sonu itibariyle bu tür ithalat, 1979'a kıyasla, Brezilya’da % 35, Meksika 
ve Şili'de % 50, Arjantin’de % 72 oranında düşmüştür. Ara malları ithalatında da önemli 
kısıntılar yapılmakla beraber, iç üretim ikame sağlayabildiği için, gelir düzeyi aynı ölçüde 
düşmemiştir.

Dünya ekonomisindeki daralmaya rağmen, bu ülkelerin çoğu 1980'lerin başında 
ihracatta önemli artışlar sağlamıştır. Ancak, faiz ödemelerindeki artış ve ticaret 
hadlerindeki düşüş nedeniyle, ihracat hacmini artırmayı başarmış ülkelerin yarısından 
fazlasında ithalat hacmi düşmüştür, ithalatın kısıldığı her beş ülkeden dördünde, 
ihracatın arttığı her üç ülkeden ikisinde, gelir düzeyi ve/veya yatırımlar düşmüştür. Diğer 
bir deyişle, endüstri kapasitesi görece daha gelişmiş ülkelerde bile, yurtiçi üretimi ve 
yatırımları düşürmeden, ticaret dengesinde gerekli intibakı sağlamak olanağı 
bulunmamıştır.

Kuşkusuz, bu ülkelerin tamamının, dış kaynakları aynı etkinlikte kullandıkları, 
gerekli yapısal intibakı sağlayacak politika önlemlerine zamanında başvurdukları 
söylenemez. Ancak, sıkı para ve maliye politikası, "gerçekçi" kur, faiz ve fiyat politikaları 
gibi reçeteler, ödemeler dengesi ve özellikle büyüme performansı arasındaki ilişkinin 
hayli zayıf olduğu da bir gerçektir. Örneğin, Brezilya ve Filipinler, 1979-83'te standart 
"politika performansı karnesinde" kötü not aldıkları halde, "ödemeler dengesi performansı 
karnesinde" çok iyi not almışlar; aksine Hindistan, "kötü" ödemeler dengesi
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performansına rağmen, büyümeye devam etmiş ve borç krizine bulaşmamıştır. Bu 
sonuçlar, kuşkusuz, ülkelerin kendilerine özgü iç ve dış ekonomik koşullarıyla 
açıklanabilir. Ancak, eğer ülkelere özgü koşullar, standart politikaların etkilerinin bu denli 
farklılaşmasına yol açabiliyorsa, tüm ülkelere aynı reçetelerin önerilmesini, ideolojik bir 
saplantıdan başka bir nedenle açıklama olanağı yoktur <16).

Güney Kore ve Brezilya deneyimlerinin kıyaslanması, bu açıdan oldukça 
öğreticidir. Brezilya'nın 1970'lerin sonuyla 1980'lerin başında izlediği politikaların, Güney 
Kore ile ortak noktaları, diğer Latin Amerika ülkeleriyle ortak noktalarından çok daha 
fazladır. Birçok Latin Amerika ülkesinde izlenen politikalar, ticaret dengesinin hızla 
bozulmasına ve önemli bir sermaye kaçışına yol açarken, Brezilya, borçlanma ile 
sağlanan fonların yurt içinde kalmasını başarmış, 1979-81 döneminde ihracatını yılda % 
25'e yakın bir oranda artırarak borç-ihracat oranını hızla düşürmeye başlamıştır. Aynı 
dönemde Güney Kore'nin ihracatının da yılda % 19 oranında arttığı gözlenmektedir. 
Brezilya, dış ortamdaki bozulmaya rağmen, büyümeyi 1980'de de sürdürmüş, 1981'den 
itibaren düşürerek gerekli intibak için bir seri politika önlemlerini uygulamaya koymuştur. 
Güney Kore'de büyüme oranının biraz daha önce ve daha çok düşürüldüğü ve benzer 
politika önlemlerine başvurulduğu gözlenmektedir. Her iki ülkede de intibak, başlangıçta 
dış borçlarla desteklenmiştir. Kuşkusuz, Güney Kore'nin biraz daha erken davranması, 
bu ülkenin lehine olmuştur. Ancak, daha sonraki gelişmeleri, Brezilya'nın daha fazla dış 
şoka uğraması yanında, bankaların davranışıyla açıklamak olanaklıdır. 1982'nin 
ortalarında Meksika'nın borç krizine düşmesiyle birlikte, bankalar Brezilya dahil hemen 
hemen tüm Latin Amerika ülkelerine verdikleri kredileri kesince, yapısal değişme için 
gerekli yatırımlar kısılmış ve fonlar, bankalara aktarılmaya başlanmıştır: kısaca, borç 
krizinin bu ülkeye bulaştırılması, gerekli yapısal intibaka olanak vermemiştir. 1985'den 
sonra bu ülke yatırımları ve büyümeyi hızlandırınca, tekrar ödemeler dengesi sınırına 
çarpmış ve sonunda borç ödemelerini durdurmak zorunda kalmıştır.

D. Dışa Açılma ve Strateji Konusunda Bazı Dersler
1980'lerin deneyimi kuşkusuz azgelişmiş ülkeler için hayli "öğretici" olmuştur. 

Türkiye’de olduğu gibi, alelacele dışa açılarak bunun nimetlerinden yararlanmaya çalışan 
yönetimler için, bu deneyim belki daha da önemlidir. Gerekli dersleri çıkarabilmek için, 
benzer durumdaki ülkelerin geçmişte izledikleri politika ve stratejilerin çok daha ayrıntılı 
bir şekilde incelenmesi; bir zamanlar ’’mucizeler" yarattığı söylenen ve diğer ülkelere 
örnek olarak gösterilen bazı Latin Amerika ülkelerinin hangi süreç içinde, nereden nereye 
geldiklerinin araştırılması oldukça yararlı olacaktır. Yine de, yukarıdaki gözlemler bazı 
genel saptamalar yapmaya olanak vermektedir.

1. Genel olarak dünya ekonomisi ve özellikle de endüstrileşmiş ülke ekonomileri, 
son on, onbeş yıldır, 1950 ve 1960'lardaki kararlılığını yitirmiştir. Gerek mali, gerek ticari 
değişkenler, çok kısa zamanda, çok büyük dalgalanmalar gösterebilmekte ve bunları 
sıhhatli bir şekilde kestirebilme olanağı giderek azalmaktadır. Bu dalgalanma ve 
kararsızlıkların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine kuşku yoktur. Bunlar, dış 
şoklara uğrama olasılığını ve dışa açılmanın riskini artırmakta, dünya ekonomisiyle 
bütünleşme derece ve biçiminin çok iyi hesaplanmasını gerektirmektedir.

2. Faiz oranlarındaki üç beş puanlık bir artış, dünya ekonomisinin daralmaya 
girmesi ve korumacılığın tırmanması, Türkiye gibi, dış ödemelerini büyük borçlanmalarla 
ucu ucuna getirebilen ülkelerin, çok ciddi güçlüklerle karşılaşmalarına ve itibarlarını 
kolaylıkla yitirmelerine yol açabilmektedir. Uluslararası mali kuruluşlar ve özellikle Para

_ Fonu, ülkenin standart politika önlemlerine inanç ve bağımlılığı ne olursa olsun, bu 
koşullarda yeterli finansman sağlamak yerine yükü giderek ülkenin üzerine atmakta, mali
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piyasaların "procyclical" davranışı ise, güçlükleri daha da artırmakladır. Özellikle 
piyasalara olan borçlarını hızla artıran birçok ülkenin, itibarını o hızda yitirdiği 
gözlenmiştir. Bugün, itibarı çok daha yüksek olan bazı ülkelerin (örneğin Cezayir, 
Hindistan), neden dolayı özel piyasalardan borçlanmaya fazla yanaşmadıklarını 
değerlendirmekte yarar vardır.

3. Dışa açılma derecesi ne olursa olsun, mali ve ticari açılma arasında denge 
sağlanamamışsa, eninde sonunda ciddi güçlüklerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu 
denge, ihracat potansiyeli ile borç yükümlülükleri arasında sağlanması gereken bir 
dengedir. Uzun süre "kapalı" kalmış ekonomilerde, mevcut üretim yapısının sağladığı 
olanaklarla, mallan dış pazarlara kaydırarak ihracatta önemli artışlar sağlansa bile, 
kapasite artmadığı sürece, ihracatın hızını sürdürmek olanaksızdır: bunun örneklerine 
Latin Amerika'da (örneğin Brezilya'da) rastlanmıştır. Bu nedenle, ekonominin dış borç 
yükümlülüklerindeki artışı, cari ihracat yerine, ihracat kapasitesindeki artışla 
kıyaslamak; dış borçların, ekonominin döviz sağlama kapasitesine yaptığı katkıyı 
değerlendirmek gerekmektedir. Bu açıdan yine, cari ihraç gelirlerindeki artışın verdiği 
itibar ve pazarlık gücü ile hızla borçlanıp, bir süre sonra krize düşen ülkelerin (örneğin 
Meksika'nın) deneyimini incelemekte yarar vardır.

4. 1980'lerdeki deneyim, ithal ikameci-ihracata’ dayanan büyüme, ya da içe-dışa 
dönük sanayileşme gibi ayırımların, belli bir gelişme düzeyinden sonra, pek anlam 
taşımayan, yapay ayırımlar olduğunu ve gelişme stratejisi konusundaki seçenekleri 
yeterince yansıtmadığını göstermektedir. İçe-dönük diye tanımlanın ülkelerin, birçok 
kesimde ihracatı aktif olarak destekledikleri; dışa-dönük diye bilinen ülkelerin de, bazı 
kesimleri koruyarak, önemli ölçüde ithal ikamesi yaptıkları bilinmektedir. Öte yandan, 
bunalımdan göreli olarak daha az etkilenen, ya da kısa bir bocalamadan sonra büyüme 
trendini tekrar tutturan ülkelerin, oldukça başarılı bir ithal ikamesi sürecinden geçmiş 
oldukları gözlenmektedir.İhracatta önemli artışlar sağlayan bazı Latin Amerika ve Uzak 
Doğu ülkelerinin, on, onbeş yıl öncesine kadar, içe-dönük, ithal-ikameci politikalar 
izleyen ülkeler olarak tanımlandığı; ancak ithal-ikameci kesimlerin, 1980'lerdeki ihracat 
artışının kaynağını oluşturduğu ve ithalattaki büyük kısıntılara rağmen, gelir düzeyinin az 
çok korunabilmesine olanak verdiği unutulmamalıdır.

5. Daha da önemlisi, dışa-dönük stratejilerin, piyasa mekanizması tarafından 
yönlendirildiği ve Uzak Doğu ülkelerinin başarılarının bundan kaynaklandığı iddiasını 
ciddiye alma olanağı yoktur. Gerçekte, bu ülkelerin birkaç yıl öncesine kadar izledikleri 
politikalar, "dirigiste" tanımına uymakta; son birkaç yıldır uyguladıkları politikalar ise, 
piyasa ile devlet müdahalesi arasında denge kurmayı amaçlamaktadır. Bu ekonomilerde 
devlet müdahalesinin her türü gözlenmiştir ve gözlenmektedir. Planlama, sadece makro 
düzeyde uygulanmakla kalmamış, endüstri ve hatta firma düzeyinde özel kesim 
faaliyetlerini içermiş; endüstriler, firmalar ve hatta mallar ve dış pazarlar için ihracat 
hedefleri saptanarak, bu hedeflerin gerçekleşebilmesi için serbest piyasa ile 
bağdaşmayan teşvik ve yaptırımlar uygulanmış; ihracatta lisans uygulanarak dış 
pazarlarda yerli firmaların birbirleriyle rekabet etmesi engellenmiş; ithalatın büyüklüğü ve 
bileşimi denetim altında tutularak, endüstrileşme stratejisiyle uyumu sağlanmış; birçok 
kesimde, ithal izni ihracat koşuluna bağlanmış; kamu kuruluşlarının, endüstri ve mali 
kesimdeki payı önemli boyutlara ulaşmış; kredi dağıtımında tayınlama uygulanarak firma 
düzeyinde bile Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlanmış; ihracatçı olmayan kesimlerin döviz 
tutmaları ve "convertibilité" sınırlanmış; tüm dış borçlar, devletin onay ve garantisi 
koşuluna bağlanmış; ihracat ile yabancı sermayenin yatırım yaptığı kesimlerde, 
sendikalar baskı altında tutulmuştur. Bu örnekleri çoğaltmak olanaklıdır (17>. Bu ülkelerde 
endüstrinin yapısı ve ticaretin büyüklüğü ve bileşimi, otonom piyasa sinyallerine
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bırakılmayıp, planlı bir endüstrileşme stratejisi çerçevesinde, kâr dahil çeşitli teşvik ve 
yaptırımlarla biçimlendirilmiştir. Bu deneyimi "piyasanın zaferi" olarak göstermek ve buna 
dayanarak, azgelişmiş ülkelere, yapısal değişmeyi, serbest piyasa ekonomisi içinde 
aramalarını önermek olanaksızdır.

6. Aksine, Latin Amerika'daki çok daha az "başarılı" örneklerin, "serbest piyasa 
ideolojisine" çok daha iyi uyduğu söylenebilir. Latin Amerika'nın Güney Ucu ülkeleri 
(Arjantin, Şili ve Uruguay) 1970'lerin ortalarından itibaren, Para Fonu güdümünde bir seri 
serbestleştirme önlemlerini uygulamaya koymuş ve bu deneyim, o zamanlar, diğer 
ülkelere, örnek almaları gereken, başarılı, dışa-dönük stratejiler olarak sunulmuştur. Ex 
post olarak hangi nedenlerle açıklanırsa açıklansın, bu deneyimin başarısızlıkla 
sonuçlandığı ve bu ülkelere çok pahalıya mal olduğu üzerinde görüş birliği vardır <18>. 
Getirilen önlem ler arasında: "mali baskıyı" azaltmak amacıyla mali kesimin 
serbestleştirilmesi ve kamu bankalarının özelleştirilmesi; faiz oranlarftıın serbest 
bırakılıp, munzam karşılıkların sürekli olarak düşürülmesi; sermaye hareketleri ve 
"convertibilité" üzerindeki sınırlamaların (bazı gelişmiş ülkelere kıyasla bile) önemli 
ölçüde azaltılması; özel kesime devlet onayı ve garantisi olmadan dış borçlanmaya 
gidebilme olanağı tanınması; dış ticaretin serbestleştirilmesi ve gümrük engellerinin 
azaltılması; kamu kesiminin yatırım ve üretimdeki payının (bazı Uzak Doğu ülkelerine 
kıyasla bile) düşürülmesi gibi örnekler sayılabilir. Bu deneyim üç, beş yıl içinde iflasların 
yaygınlaşması; bankaların ya yabancı sermayeye devredilmesi ya da kurtarma 
operasyonları sonunda fiilen devletleştirilmesi; büyük tutarlara varan sermayenin 
dışarıya kaçması; özel kesimin dış borcunun devlet tarafından yüklenilmesi ya da bu 
borçlara ayrıcalıklı kurlar uygulanması; ticaret dengesinin hızla bozulması ile 
sonuçlanmış, ithalatta ve iç ve dış mali operasyonlarda, çok daha sıkı önlemlerin 
getirilmesini zorunlu kılmıştır. Türkiye için bu deneyimden de alınabilecek bazı dersler 
olabilir.
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EK: ÖDEMELER DENGESİ, BORÇ YÜKÜ VE MALİ AKIMLAR

Birtakım ayrıntıları bir yana atarak cari açığın dolar cinsinden mutlak değerini şu 
şekilde yazalım: -

C = qM+İD -pX  (1)

Burada X  ve M  sırasıyla ihraç ve ithal miktarlarını; p  ve q bunların dolar cinsinden 
fiyatlarını; i nominal efektif faiz oranını; D de mevcut borç stokunun dolar cinsinden 
tutarını göstermektedir. Bu açığı reel olarak ihraç fiyatları cinsinden yazalım:

C/p = ( q/p) M - X  + i  (D/p) (2)

Bu eşitlikteki son terim cari faiz ödemelerinin ihraç malları cinsinden değerini 
vermekte, yani bu ödemelerin kaç birim ihraç malına mal olduğunu göstermektedir, ihraç 
fiyatlarındaki bir düşüş dış borcun ihraç malları cinsinden değerini (D/p) yükselttiği için, 
nominal faiz oranı değişmese bile, ihracatın faiz ödemeleri tarafından massedilen 
miktarını artıracaktır. Buna karşılık ihraç fiyatları artsa bile, faiz oranındaki göreli artış 
daha yüksekse cari faiz ödemelerinin reel yükü yine artacaktır.

Azgelişmiş ülkelerin ithal fiyatlarının OECD'deki fiyatlara az çok paralel değişmeler 
gösterdiğini, nominal faiz oranının da bu fiyatlardaki değişmelere duyarlı olduğunu göz 
önüne alır ve OECD'deki enflasyon oranını q~ ile gösterirsek, OECD fiyatları cinsinden 
reel faiz oranı kabaca r=  i  - q~ olacaktır. Bunu (2)'de kullanırsak:

C/p = (q/p) M - X + r  (D/p) + q~ (D/p) (3)

Bu eşitlikteki son terim OECD'deki enflasyon nedeniyle dış borcun reel değerindeki 
düşüşü karşılamak için yapılan faiz ödemelerinin ihraç malları cinsinden değerini 
vermektedir. Eğer ihraç fiyatları da OECD'deki enflasyon oranında artıyorsa, r  aynı 
zamanda ihraç malları cinsinden reel faiz oranını, son terim de dış borcun ihraç malları 
cinsinden reel değerindeki düşüşü verecektir. Bu düşüş karşılığında cari dönemde 
yapılan ödeme, borcun vadesi içinde anapara ödemelerine tahsis edilecek ihracat 
miktarını azaltacaktır; kısaca, borç yükünün zamanlararası dağılımı cari dönem aleyhine 
değişmektedir. Eğer ülke cari dönemde bu miktarı ek borç olarak alabilirse, toplam 
borcunun reel değeri sabit kalacak ve cari dönemde belli bir ihracat miktarıyla 
sağlayabileceği ithalat değişmeyecek, aksi halde ise düşecektir. Enflasyon oranı ne 
kadar yüksekse, ceteris paribus, cari dönemde alınması gereken ek borç miktarı ya da 
ithalatta yapılması gereken kısıntı o kadar fazla olacaktır.

Eğer ihraç fiyatları OECD fiyatları ile aynı oranda artmıyorsa, ticaret hadlerindeki 
kötüleşmenin olumsuz etkisi yanında, zaman içindeki toplam reel borç yükü de 
artacaktır. Bu koşullarda belli bir nominal faiz oranı, ihraç mallan cinsinden daha yüksek 
bir reel faiz oranı verecektir. Bu nedenle cari dönemdeki faiz ödemelerinin daha düşük bir 
kısmı, borcun ihraç malları cinsinden reel değerindeki düşüşü karşılamak amacıyla 
yapılmakta, reel faiz olarak ödenen kısım artmaktadır. Örneğin, ihraç fiyatları 
değişmiyorsa borcun reel değeri sabit kalacak (yani ileride anapara ödemelerine tahsis 
edilecek ihracat miktarı azalmayacak) ve cari faiz ödemelerinin tümü reel faiz yükünü 
gösterecektir. Bu durumda OECD ülkelerinde enflasyon oranındaki bir artış, OECD 
malları cinsinden reel faiz oranını değiştirmese bile, borçlu ülkelerin hem cari dönemdeki 
hem de zaman içindeki toplam reel borç yükünü artıracaktır.
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Rezervlerdeki değişmeleri bir yana atarak ödemeler dengesini:

C=Y- A  ' (4)

yani brüt yeni borçlanma (V) ile anapara ödemelerinin (A) farkı olarak'yazıp bu farkın 
verdiği net yeni borçlanmayı mevcut borç stokunun bir oranı olarak ifade edelim: g = C/D. 
Bu durumda (1) ve (4)’den: -

F ~ (i-g ) D -  (PX -qM ) (5)

olacaktır. Burada F net mali akımları, ya da faiz ödemeleri ile net yeni borçlanma 
arasındaki farkı göstermektedir. Faiz oranı borcun büyüme oranını aşarsa, bir yandan 
ülkenin toplam borcu artarken, diğer yandan dışarıya net bir mali aktarım yapılacak, bu 
da ticaret fazlası ile finanse edilecektir. Eğer faiz oranı, yukarıda incelenen ilk durumda 
olduğu gibi, sadece nominal olarak artmış ve dış borç olanakları artmadığı için, ticaret 
fazlası yaratma gereği doğmuşsa, bu mali aktarım, borcun reel değerindeki düşüşü 
karşılamak için yaratılmış olacaktır. Aksine, faiz oranı ihraç fiyatları cinsinden artmışsa, 
bu ticaret fazlası ve mali aktarım, alacaklı ülkelere yapılan net bir kaynak aktarımı 
niteliğindedir. .

DİPNOTLAR

(1) Bu yazıda verilen rakamlar UNCTAD, Trade and Development Report (TDR) 1985-1987; 
UNCTAD, Revitalizing Development, Growth and International Trade. Report to UNCTAD VII, 
1987\ UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics; OECD, 
Economic Outlook, 1985-1987; World Bank, World Development Report, 1985-1987\ World 
Bank, World Debt Tables, 1985-1987] IMF World Economic Outlook, 1985-1987ye dayanmak
tadır. Burada, gerek istatistiksel kaynaklara, gerek ilgili literatüre referanslar asgaride tutul
muştur. Tartışılan konuların önemli bir bölümünde ayrıntılı referans için bkz. UNCTAD, TDR 
1985-1987 ve Revitalizing Development.

(2) Bu yazıda basitlik sağlamak amacıyla OECD ülkeleri deyimi, aksi belirtilmedikçe, beş büyük 
ülke için kullanılacaktır.

(3) Birincil mallar deyimi, "non-oil primary commodities” karşılığında kullanılmaktadır.
(4) 1970'lerle ilgili değerlendirme ve 1980'lerdeki stratejinin açık bir ifadesi için bkz. OECD 

Economic Outlook, July 1982, s. 5-11; ve IMF, World Economic Outlook, July 1981, s. 7-8.
(5) Bu stratejinin makroekonomik yönetimden çok gelir, servet ve güç dağılımını zengin ve 

güçlüler lehine değiştirmeyi öngördüğü görüşü fazla "radikal" olmayan çevrelerde de ifade 
edilmeye başlanmıştırıörneğin bkz. R. Solow, “The Conservative Revolution; A Roundtable 
Discussion", Economic Policy, October 1987. Reagan politikalarının etkileri için bkz. R.S. 
McIntyre and D.C. Tipps, Inequity and Decline, 1983; ve Challenge, September/October 
1984.

(6) Kamu gelir ve harcamaları cari milli gelir düzeyine bağlı olduğundan, maliye politikasının 
niteliği değişmediği halde, gelir düzeyi değiştikçe cari bütçe açıkları da değişecektir. Bütçe 
politikasının niteliğini bu etkiden soyutlayarak belirleyebilmek için cari değil yapısal açıklar 
kullanılmaktadır. Yapısal açıklar, genellikle, vergi oranları ve harcama biçimi veri iken, 
ekonominin potansiyel oranda büyümesi halinde ortaya çıkacak olan açıklar şeklinde 
tanımlanıp ölçülmektedir.

53



(7) Net dış varlıklar edinme değerleriyle ölçülürse, ABD'nin şu anda net olarak borçlu olduğu 
görülmektedir. Ancak fiyatlardaki artış hesaba katılır ve net dış yatırımlar cari yenileme değeri 
ile ölçülürse, muhtemelen ABD hâlâ net olarak alacaklı durumdadır. Nitekim, ABD'nin net dış 
yatırım ve faiz gelirleri toplamı son birkaç ay öncesine kadar pozitifti.

(8) W. Beckerman and T. Jenkinson, "What Stopped the Inflation? Unemployment or Commodity 
Prices", The Economic Journal, March 1986. >

(9) Doların düşmesi, ithal mallarının dolar cinsinden fiyatlarını artırdığından ithalat hacminde 
yeterli bir düşme sağlanamadığı sürece ithalata dolar cinsinden yapılan ödemeler artacaktır. 
J-eğrisi bu ilişkiyi ifade etmektedir. '

(10) Buradaki analizin "post-mortem" olmadığına değinelim. Borsalardaki çöküşten altı ay kadar 
önce UNCTAD (TDR 1987), spekülatif etkilerle şişmiş olan borsalarda 1987 yılı içinde, burada 
belirtilen nedenlerle, ciddi bir krizin ortaya çıkabileceği uyarısında (ya da öndeyişinde) 
bulunuyordu.

(11) Uzun-dönemli trend için bkz. D. Evans, "The Long-run Determinants of North-South Terms of 
Trade and Some Recent Empirical Evidence", World Development, Vol. 15, No. 5,1987.

(12) Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. The UNCTAD Secretariat, "The Exchange Rate 
System", International Monetary and Financial Issues for Developing Countries, UNCTAD, 
1987.

(13) Bkz. "The Exchange Rate System", op. cit.
(14) Dış ticaret dengedeyken cari açık ve dolayısıyla dış borçtaki artış faiz ödemelerine eşittir; 

EK'teki tanımları kullanırsak iD=dD/dtolacaktır. Başlangıçtaki dış borcu D(Q) ile gösterirsek 
dış borç zaman içinde D (t)= D (Q) yolunu izleyecektir.
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Burada gelir dağılımı üzerinde kamu mâliyesinin kendiliğinden yarattığı etkilerle, 
gelir dağıtımı amacı ile maliye politikası uygulanarak yaratılmak istenen etkiler 
incelenecektir.

Kamu mâliyesi gelir dağılımını hem kamu giderleri hem de kamu gelirleri ile 
değiştirir. Bugün ekonomilerin % 40, 50'lerini bulan kamu sektörünün önemli etkilerinden 
biri gelir dağılımına etkileridir.

Önce genel olarak gelir dağılımını etkileyen faktörler ve gelir dağıtım politikası 
üzerinde duralım.

Gelir dağılımını üretim faktörlerinin miktarları ve mülkiyetinin dağılımı, üretim 
faktörleri verimi ve geliri etkileyen faktörlerdir. Gelir dağılımında rol oynayan bu faktörler 
de ülkenin ekonomik sistemi, mali sistemi ve ekonomik yapısına, durumuna göre de 
değişmektedir.

Bir ekonomide gelir dağılımı gelirin oluşma sürecinde uygulamalar, müdahalelerle 
de etkilenir ve ona göre olur, sonraki müdahalelerle de değiştirilir. Bu nedenle gelir 
dağılımı politikaları gelirin oluşma safhasında veya oluşmasından sonraki müdahaleleri 
kapsar. f  '

Ekonomilerde gelir ve servetin dağılımını tayin eden faktörler sosyal bakımdan 
uygun görülecek bir dağılımı kendiliğinden sonuçlandırmamaktadır. Piyasa mekanizması 
ve miras hukuku gibi faktörler de uygun dağılımı sağlayamamaktadır. Bunun için 
uygulamada doğrudan doğruya (direct) müdalalelerle veya dolaylı (indirect) 
müdahalelerle gelir dağılımını etkilemek için politikalar izlenmesi gerekir.

Doğrudan doğruya müdahaleler asgari ücretlerin, kamu personelinin ücretlerinin, 
memur maaşlarının saptanması, bazı ürünlerin fiyatlarının saptanması gibi uygulamalarla 
önlemlerdir. Dolaylı müdahaleler ve gelir dağılımı politikaları ise sosyal güvenlik, vergi, 
eğitim gibi bir kısım reel ve transfer giderler yapılması şeklinde politikaları içine alır. Vergi 
ve sosyal güvenlik politikaları gelir dağılımını etkilemek için uzun zamandan beri 
düşünülen ve uygulanmak istenen politikalardır.

Gelir dağılımı politikaları uygulamada bazan talep enflasyonu düşüncesile sözde 
enflasyonu önlemek, fiyat artışlarını azaltmak veya bütçede başka harcamalara ağırlık 
vermek ve onları artırmak için asgari ücretlerin, kamu personelinin ücretlerinin memur 
maaşlarının düşük saptanması suretile daha eşitsiz gelir dağılımını sonuçlandıracak 
yönde de yürütülür <1). Fakat burada konuyu, gelir dağılımı politikalarının amacını daha 
eş it dağılım  olarak ele alıp inceleyeceğiz. Bunun için daha eşit gelir dağılımını 
sonuçlandıracak bir gelir dağılımı politikası ve gelir dağıtım politikası düşünülecektir.

Daha eşit gelir dağılımı düşüncesile dağılım veya bu anlamda optimal dağılım 
başkalarının durumunu kötüleştirmeden kimsenin durumunun iyileştirilemeyeceği 
anlamındaki Pareto optimumundan farklı anlamda bir dağılım olacaktır. Çünkü dağıtım 
politikası bir şahsın veya şahısların durumunu, başkalarının durumunu kötüleştirerek 
iyileştirmesini sonuçlandıracak bir yeniden dağılımı, dağıtımı içerecektir. O halde refah 
ekonomisinde etkinlik tanımı içinde başkalarının durumunu kötüleştirmeden en az birinin 
durumunu düzeltmek anlamında değişik bir gelir dağılımından farklı sosyal adalet ve daha 
eşit gelir dağılımı düşünülmektedir.

Sosyal adalet ve daha eşit gelir dağılımı ve bu amaçla sosyal refah fonks iyo 
nu toplumun değer yargıları ve siyasal görüşler, baskılardan da etkilenmektedir. Bunun 
için uygun dağılım durumunda toplumun bakış açısı önem taşır. Varolan dağılım 
durumunun saptanması ve onda değişiklik yapacak politikaların buna göre saptanması 
şeklinde.
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Dağıtım politikasında öncelikli ve önemli olan nokta fakirliğin önlenmesi, bunun için 
de düşük gelir gruplarının gelirlerinin yükseltilmesini sonuçlandıracak bir dağıtım 
politikası olacaktır. Bu demektir ki gelir gruplarının orantılı gelir dağılım durumu düşük 
gelirliler ve orta gelirliler lehine değiştirilecektir. Gelir dağıtımının, yeniden dağıtımın amacı 
toplam refahı en çok düzeye çıkarmaktır.

Gelir Dağılımını Etkileyen Faktörler
Gelir dağılımı servet dağılımına da bağlı olduğu için, önce gelir ve servet dağılımının 

saptanması üzerinde durmak gerekir.
Gelir ve servetin dağılımında üretim faktörlerinin geliri, verimi ve faktör 

mevcutlarının ve mülkiyetinin dağılımı etkili olmaktadır. Üretim faktörlerinden gelir işgücü 
geliri, hizmet karşılığı gelir kazanılmış gelir ve sermayeden gelir (kira, faiz, kâr) gibi 
kazanılmamış gelir olarak ayrılabilir, işgücü hizmet geliri farklı çalışma alanlarında farklı 
olabilir. Piyasa durumu, kollektif pazarlık durumu, kamu ve özel sektör, işgücü kalitesi 
gereği de farklı olabilir. Sermaye gelirinin dağılımı verasetle geçen mülkiyeti de içererek 
mülkiyetinin dağılımına göre olur. İşgücü gelirinin dağılımı ile sermaye gelirinin dağılımına 
bakıldığı zaman sermaye gelirinin dağılımı miras ile elde edilen sermaye dağılımını da içine 
alarak, işgücü gelirine göre daha eşitsiz bir dağılım gösterir <2>. Kapitalist ekonomilerde 
gelir dağılımı daha eşitsiz olduğu için yeniden gelir dağımıtına daha çok ihtiyaç vardır. 
Sosyalist ülkelerde ise sermaye geliri devletçe elde edilmektedir.

Servet dağılımı gelirden daha adaletsizdir <3>.

Gelir Dağıtımı ve Sosyal Refah
Gelir dağıtımı politikası sosyal refahı yükseltmek amacı ile savunulur. Burada 

refahla ne ifade ediyoruz bunun ürerinde duralım. Refah geniş anlamda mutluluktur ki bu 
kavram aile bağları, sağlık, arkadaşlık, dostluk, sevgi, insanların dünya görüşü gibi bir 
çok şeyi kapsar. Bizi ekonomik anlamda refah ilgilendirdiği için, burada refahı bireylerin 
sahip oldukları iktisadi değerler, gelir, servete bağlı ve gelir ve servetin sağladığı fayda 
olarak ele alacağız. Servet aynı zamanda bir gelir kaynağıdır. Bunun için servet bir tarafa 
bırakılarak, refah gelirin sağladığı fayda olarak düşünülecek, gelir dağılımı ve gelir 
dağıtımı ile ilgili incelenecektir.

Bireyin veya evhalkının iktisadi anlamda refahı tükettiği mal ve hizmet miktarına 
dayanır. Tüketimi ve tüketebileceği miktar zaman içinde reel gelirine dayanacaktır. 
Bireyin ve evhalkının refahı gelirlerine bağlı olduğu için sosyal refah da gelir dağılımı ile 
ilgilidir.

Aslında içinde bulunduğumuz zamanda refahla ilgilenilirse, refah gelirin tüketime 
ayrılan kısmına dayanır, gelecekteki refahla ilgili olduğu için tasarruf dışarda bırakılır (4). 
Tasarruf ve onun sermayeye, servete dönüştürülmesi de gelir veya fayda sağlayacağı 
için, içinde bulunulan zaman ve gelecek ayrımı yapılmaksızın refaha ölçü olarak dolaysız 
vergiden sonraki gelir alınır.

Sosyal refah bakımından bir ulusun milli hasılasının seviyesi de önemli fakat bizi 
asıl ilgilendiren m illi hasılanın dağılımıdır. Sosyal refahı artıracak bir gelir dağıtımı 
yapılabilir mi?

İktisat politikasında önce içinde bulunulan duruma göre amaçlar saptanır. İstikrar, 
tam çalışma, gelişme, adil gelir dağılımı gibi amaçların öncelik sırasını ve ağırlıkları 
gösteren bir ob jek tif fonksiyon esas alınır. İktisat politikasında böyle bir o b je k t if
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fo n k s iy o n a  göre kararlar alınırken karar alıcılar bireylerin refahını gözönünde 
bulunduracaklardır. Bunun için de sosyal refah fonksiyonu gereklidir. Sosyal refah 
fonksiyonu ülkede bütün bireylerin refah fonksiyonunun toplamı ile birlikte sosyal eşitliği 
de içerir. Bu nedenle refahın dağılımı gelir dağılımı ile de ilgilidir ve dağıtım önem taşır. 
Karşılaşılan sorun sosyal eşitlik ve sosyal adaletin nasıl saptanacağıdır.

Burada sosyal refah ölçülebilir mi sorusu karşımıza çıkar. Bugün iktisatçıların 
birçoğu (Pareto (1897) yu izleyerek) sosyal refahın ölçülmesinin mümkün olmadığı 
görüşündedirler (5). Hartog (Applied VVelfare Economics, 1963, Toegepaste 
Welwaartseconomie) de bu görüştedir (6). Tam olarak refahın ölçülmesi mümkün değilse 
de çeşitli sınıfların gelir gruplarının refah durumlarının karşılaştırılması yapılabilir. Buna 
dayanarak refahın ölçülebilirliği savunulabilir. Tinbergen refahın ölçülebilirliğinin 
savunulacağı görüşündedir ve kendisini Pigou okulundan görür. Alman kararların 
sosyo-ekonomik sonuçlarını Tinbergen'in işaret ettiği gibi "iktisatçılar iktisatçı 
olmayanlardan daha iyi tahmin edebilirler." Bunun için iktisatçılarla siyasal iktidarlar 
arasında yakın işbirliği istenir. Tinbergen'e göre iyi bir lider haklarında kararalacağı 
kişilerin yerinde kendisini düşünmek yeteneği ile nitelendirilebilir ve bu yetenek, 
geçmişte iyi bir aile babası (reisi) davranışı denilenle de karşılaştırılabilir. Birinin kendisini 
başkasının yerinde görebilmesi yeteneği, farklı kişilerin refahını ortak ölçü üzerinde 
gözdengeçirmeyi ifade edeceği için bir ölçü oluşturur <7).

Refahın ölçülebilirliği konusunda Van Praag ve meslekdaşları 'çok kötü' 'kötü' 'çok 
yetersiz' den 'iyi' 'çok iyi' 'pekiyi' şeklinde okul notlarına benzer çeşitli refah seviyeleri 
ifade ederler <8>.

Sosyal refah amacı ile iktisat politikası saptanması ve uygulanmasında gelir 
gruplarının refahının ölçülebilirliği varsayımına dayanan sosyal refah fonksiyonu esas 
alınacaktır. Sosyal refah fonksiyonu ilk olarak Bergson tarafından ileri sürülmüştür. 
Sosyal refah fonksiyonu ile Bergson bireysel sıralamalara dayanarak sosyal açıdan 
sıralama yapılarak sosyal refaha ulaşılacağı görüşündedir <9). Bergson’un sosyal refah 
fonksiyonu, u ler bireylerin faydalarını veya alternatif durumlar karşısında sıralamalarını 
ifade ederek

W = W (u,, u2, ..... un) olarak gösterilir.

Sosyal refah fonksiyonu bir çok değişkenle de bağlantılıdır. Sosyal refahın çeşitli 
değişkenlerle fonksiyonel ilişkisi

W = W (b, d, c, i, f, e) şeklinde gösterilir (1°). b büyüme hızı, d dışı ticaret durumu, c 
gelir dağılımı, i işsizlik oranı, f fiyat artış hızı, e iktisat dışı etkenler gibi. Bu değişkenlere 
kamu giderlerinin sağladığı fayda (g) ve vergilerin dağılımı (t) de eklenebilir ve sosyal 
refah fonksiyonu

W = W (b, d, c, i, f, g, t, e) olarak yazılabilir.

Buna göre ekonomide iktisat ve maliye politikaları saptanıp izlenir, değişkenlere 
göre değerlendirilebilir. Kaynakların verimli kullanımı, dolayısile kamu giderlerinin etkinliği 
ve kamu giderlerinin faydasının ve vergilerin dağılımı da sosyal refah fonksiyonunu 
etkiler. Burada kamu mâliyesi açısından bu fonksiyonda g ve t nin diğer değişkenlere ve 
gelir dağılımına ve bu suretle W ye etkisi bizi ilgilendirir.

Bugün hernekadar refah iktisatçılarınca bireylerarası refah karşılaştırması 
yapılamayacağı kabul edilmekte ise de, sosyal refah fonksiyonu bireylerarası refah
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bağımlılığından da etkilenir. Bunun için sosyal refah fonksiyonu bir toplumdaki bütün 
bireylerin gelirleri ve gelir düzeylerinden sonuçlanan faydalar yanında, yukardaki 
fonksiyondan da görüldüğü gibi gelir dağılımı ile de bağlantılıdır ve bireylerin gelirlerinin 
dağılım durumundan sonuçlanan fayda etkisini, refah etkisini de içerir.

Gelirin daha eşit dağılımını sağlamak yüksek gelirlilerin refahını azaltırken düşük 
gelirlilerin refahını artıracaktır. Gelir dağıtımı sonucu düşük gelirlilerin refahındaki artışın 
yüksek gelirlilerin refahında sonuçlanan azalmadan büyük olması durumunda sosyal 
refahta artma olur. Bu bireylerin refahından oluşan toplam sosyal refahta artamayı ifade 
eder. Bu durum; ge lir a rta rken g e lir in  m arjina l faydasın ın  azaldığı var- 
sayıldığı zaman, yüksek gelirlilerden düşük gelirlilere nakledilen gelirin, düşük ge
lir lile rd e  sonuç land ırd ığ ı fayda ve refah artm asın ın , yüksek g e lir lile rd e  
sonuçlandırdığı fayda ve refah azalmasından büyük olmasından ortaya çıkar.

*

W = w (u 1,u 2, u3....... un)

Gelir dağıtımından önceki refah fonksiyonu,

W’ = w' (u',, u'2, u'3..........u’n)

gelir dağıtımından sonraki refah fonksiyonu olursa,

W  = w’ (u*,, u’2, u'3..........u'n) >  W = v/ (u,, u2, u3........un)

Burada bizi ilgilendiren, kamu giderleri, kamu gelirleri, büyük ölçüde vergiler ve 
borçlar W' >  W olmasında nasıl etkili olabilir sorunudur.

Gelir Dağıtım Amacı ile Maliye Politikası
Gelir dağıtım amacı ile maliye politikasını gelir dağılımını daha eşit duruma getirmek 

için uygulanacak maliye politikası olarak düşünüyoruz. Bu amaçla izlenen politika 
siyasal otoritenin bu alandaki yeğlemeleri ve kamu seçişlerine göre sosyal adalete önem 
verip vermemelerine bağlıdır. Aynı zamanda verdikleri önem derecesine dayanır.

Burada önce, kamu sektörünün başka şekilde ifade edersek kamu ekonomisinin 
gelir dağılımına etkilerini incelemek gerekir. Bir yönden kamu bütçesinin maliye politikası 
araçlarının gelir dağılımında yarattığı etkiler incelenecektir. Kamu gelir ve giderleri, vergi, 
borç, giderler yani kamu bütçesi gelir dağılımını nasıl etkiler bunu bulmak için önce, milli 
gelirin ve şahsi gelirin bütçe öncesi gelir grupları itibarıyla dağılımı ele alınmalıdır. Sonra 
çeşitli vergi ve giderlerin gelir grupları itibarile dağılım durumu saptanmaya çalışılacaktır. 
Gelir gruplarından ödediği vergiden fazla giderden fayda elde eden gruplar "net fayda" 
elde ederek gelirleri artan gruplardır. Bu gruba net faydalanıcı denir. Net vergi yükü 
incelemelerinde olduğu gibi gelir gruplarının ödedikleri vergiden elde ettikleri fayda 
çıkarılarak bulunan fayda fazla ise o gelir gruplarının gelirlerini artırıcı sonuç yaratır.

olur.

farkı olarak.
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Kısaca gelir gruplarının vergi ve gider sonucu elde ettikleri "net fayda veya 
kayıplar" saptanacaktır. Böylece bütçe öncesi ve bütçe sonrası gelir dağılımı bulunarak 
karşılaştırılmalıdır. Lorenz eğrisi veya Gini katsayısı kullanılarak gelir dağılımının daha 
eşit mi, daha eşitsiz mi duruma geldiği bulunmaya çalışılır.

Bunu analiz için aşağıdaki özdeşlik kullanılır.

¡=m i=m i=m i=m

S  y°i + X  ( + q . ) — S  (t,+ tj) s  X y , P (11)
i = I i = I ' ' i = l - i = I

m gelir grupları, y bütçe öncesi başlangıçtaki gelir, yp bütçe sonrası gelir (kamu mâliyesi 
etkisinden sonra) g' transfer ödemeler, g° mal ve hizmetlere giderler (bu da g spesifik 
hizmetlere giderler (merit goods) ve gp bölünmez hizmetlere giderler olarak ayrılır), td 
dolaysız vergiler, t8 giderler üzerindeki vergiler (dolaylı vergiler eksi yardımlardır.

Denk bütçe durumunda toplam gider toplam gelir farkı sıfırdır.

i=m i=m

X  9, + j£t = o

Yukardaki ifadeyi gider ve vergi türlerine göre daha açık yazarsak,

l=m i=m
V 1 . c V 1 d e2j ( g | + g ,  ) —  2j ( t + t |) = o

Burada bazı basitleştirmeler yapılarak İncelenmektedir (kamu borçları, sosyal 
güvenlik ödemelerinin yer alıp almadığı gibi); sadece gider ve gelir de vergi gibi 
düşünülerek İncelenmektedir. Tüm kamu sektörünün bütün hükümet seviyelerinde ve 
bütün kamu gider ve kamu gelirlerinin etkileri olarak incelenmelidir. Bunu ölçmede hem 
giderlerden elde edilen faydaların gelir gruplarına göre dağılımı, hem de vergilerin gelir 
gruplarına göre dağılımı yani yerleşmesi bulunacaktır. Vergilerin dağılımı konuyu yansıma 
ve yerleşme teorilerine götürür. Net vergi yüklü araştırmalarında olduğu gibi.

Kısaca kamu bütçesinin gelir dağılımına etkisini bulmak gelir gruplarının ödediği 
vergi ve benzeri gelirlerle, karçu giderlerinden elde ettikleri faydaların bulunmasını 
gerektirmektedir. Bir yönden giderlerden faydayı hesaba alan net vergi yükü 
hesaplamalarına benzer çalışmaları gerektirir. Bunun için de vergilerin yansıma ve 
yerleşmeleri incelenmelidir. Konu giderlerin faydasının dağılımını saptamakta daha da 
güçleşmektedir. Önce reel giderlerinden tam kamusal mallara yapılanlar bir tarafa
bırakılarak yarı kamusal mallara (spesific giderler veya merit goods denilen) giderlerle gs, 
transfer giderler g' ele alınıp aşağıdaki şekilde ifade edilir.

m m

X y , ■ X y °  +( g| + g, ) - ( t j+t°)

60



Sonra başlangıçtaki gelir dağılımı y° ile, tam kamusal malları da hesaba katan + g^den 

oluşan bütçe sonrası gelir dağılımı y p karşılaştırılır <12>. Daha eşit gelir dağılımını
I

sağlamak amacı ile izlenen maliye politikasında y ° den y p nin daha eşit dağılımı 

göstermesi beklenir.

Kamu Giderleri ve Gelir Dağılımı
Kamu mâliyesi alanında kamu giderlerinin incelenmesi uzun süre ihmal edilmiştir. 

Kamu giderlerinin gelir dağılımına etkileri de yeni İncelenmektedir. Bu durum aynı 
zamanda kamu giderlerinin gelir dağılımına etkilerini saptamaktaki güçlük ve bilgi 
noksanlığındandır (13>.

Kamu giderleri kamu gelirleri tüm kamu mâliyesi sistemi olarak gelir dağılımını 
etkiler. Bu gelir dağılımı konusunda bir politika İzlense de izlenmese de sonuçlanan bir 
durumdur. •

Kamu giderlerinin gelir dağılımına etkisi; kaynakların kamu sektörüne nakledilip 
kamu sektörünce kullanılmasının, bu kaynakların özel sektör tarafından kullanılmasından 
farklılığı ölçüsünde üretim faktörleri kaynak tahsisine ve kullanımına göre orantılı 
fiyatlarının etkilenmesi, tüketim fiyatlarının ve üretim mallarının orantılı fiyatlarının 
etkilenmesine göre olur. Kamu giderlerinin gelir dağılımına etkileri ekonomik 
değişkenlerde yarattığı etkilerden sonuçlanan etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Kamu 
giderlerinin yarattığı iş olanağı ve gelir yaratması da gelir dağılımını etkiler. Bu şekildeki 
etkinin iş yaratması çoğaltan etkisi ile gelir de yaratır. Bunun için kamu giderleri öncesi 
işsizlik durumu hakkında bilgi gerekir.

O halde özet olarak, kamu giderlerinden faydanın dağılımı yanında kamu 
giderlerinin ekonomide yarattığı etkilere bağlı olarak da gelir dağılımı değişmektedir. 
Kamu giderleri kaynak kullanımını üretim faktörleri talebini ve faktör gelirlerini etkileyerek 
dolaylı yoldan gelir dağılımını etkiler. İş olanağı istihdam yaratarak bir kısım işsizlerin iş 
bulmasını sağlarsa yine gelir dağılımını düşük gelirliler yararına etkiler.

Kamu Giderlerinin Faydasının Dağılımı
Kamu giderlerinin gelir dağılımına etkisinin bulunması için kamu g iderlerin in  

faydasın ın  dağ ılım ın ın  g e lir  g rup la rına  göre saptanm ası ge rek ir. Kamu 
giderlerinin yapıldığı mal ve hizmetlerden toplumda hangi gelir grupları daha fazla 
fa y d a la n ır la r  veya g e lir  g ru p la rı ne ö lç ü le rd e  fa y d a la n ır la r  bunu 
yan ıtlam a lıy ız . Burada faydayı ölçm e problem lerile  karşılaşırız. Bu faydaların 
ölçülebilmesi olanak kazanırsa kamu giderlerinin gelir dağılımına etkisinin bulunması için 
hesaplar yapılabilecektir. Örneğin bir ülkede eğitim giderleri veya sağlık giderlerinin 
faydasının gelir gruplarına göre dağılımı nasıldır. Belki bazı varsayımlarla hesaplar 
yapılabilir, fakat bunun ötesinde kesin olarak faydanın dağıtımı olanaksızdır.

Burada önce finansman kaynaklarına göre, örneğin vergi ödemelerinin dağılımı 
hesaba alınmadan, net olmayan fayda dağılımı önem taşır, o bulunmalıdır. Sonra gelir 
gruplarına göre vergi ödemeleri de hesaba alınarak net fayda dağılımı saptanmalıdır. Bu 
şekildeki net fayda veya zarar bulunması, vergi ve giderlerin gelir dağılımına etkisinin 
bulunması anlamına gelecektir. Bir yönü ile kamu giderlerinin faydasını da hesaba alan 
net verg i yükü hesaplarının yapılması olacaktır. Bu da m ali s istem de yerleşme 
bulunmasıdır.
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Kamu giderlerini mal ve hizmetlere reel giderler ve transfer giderler olarak ele 
alırsak, G reel giderler ve R transfer giderlerdir. G genel idare, savunma, iç güvenlik gibi 
tam kamusal mallara giderler ve eğitim, sağlık gibi yarı kamusal mallara giderlerdir.

G = gp + gs gp Tam kamusal mallar
gsYarı kamusal mallar

Kişilerin gelirlerindeki değişme

AY| = Y’İ + G1-Y °  dir.

Y° i gelir grubunun kamu gideri yapılmasa olacak gelirleri, Y, i gelir grubunun kamu 

gideri olması durumunda geliridir. G, i gelir gruplarının gelir dağılımına etkileri, reel kamu 
giderinin faydasıdır. AYj reel gelirdeki değişmedir.

Her fert sahip olduğu, tükettiği özel mallarla kamusal mallardan fayda elde eder, 
onun için i ferdin fayda fonksiyonu 

ı ı
U = f (X, G) olarak gösterilir. G deki artış da ü da artışı sonuçlandırır. Burada 

kamu giderlerinin faydasının parasal değer olarak saptanması sorunu ortaya çıkar. Bu G 
yapılan kamu gideri miktarı mıdır? Ayrı ayrı fertler için tam kamusal mallar veya yarı 
kamusal mallarda nasıl yapılacaktır?

Kamu sektörü mal ve hizmetlerinin çoğu satılmaz, piyasa fiyatları yoktur. Elimizde 
sadece kamu giderleri için kamu hizmetlerini temin etmenin masrafları vardır. Cartter <14> 
ve Gillespie t15) kamu hizmetlerinden faydaları bazı bu amaçla yapılan varsayımlarla 
giderler esasına dayanarak dağıtırlar <16>. Örneğin giderleri fertbaşına giderler olarak 
bularak sosyoekonomik grupları veya gelire oranlarında ele alırlar. Eğitim gideri öğrenci 
başına bulunup ailedeki çocuk sayısına göre dağıtılır. Fakat masraflar faydaları ölçmez. 
Böyle bir fayda dağılımı gerçek durumu tam olarak yansıtmaktan uzak olacaktır. Aynı 
zamanda eğitim giderinin çocuk sayısına bölünüp ailedeki çocuk sayısına göre 
dağıtılması zorunlu eğitim olan ilk öğretim giderleri için uygunsa da, zorunlu eğitim 
olmayan orta ve yüksek öğretim alanındaki giderler için uygun bir yol değildir.

Genel idare ve milli savunma giderlerinin tam kamusal mal olmaları dolayısile 
bölünmez fayda sağladıkları için, bütün fertlerce ortak yararlanıldığı düşünülerek 
fertbaşına dağılımı yapılabilir. Bu ise tam doğru olmaz. Onun yerine gelirlerine orantılı 
yararlandıkları düşünülebilir ve gelir dağılımını değiştirmeyeceği kabul edilebilir. Diğer 
taraftan eğitim, sağlık, ulaştırma gibi alanlara yapılan kamu giderlerinin dağılımını yapmak 
ayrıntılı istatistiksel bilgi gerektirir. Gelir gruplarına göre saptamak da olanaklı olmadığı 
gibi aynı gelir grubundakilerin bu hizmetlerden aynı fayda temin ettikleri de kabul 
edilemez. Bununla beraber bu alanda yapılan bazı amprik çalışmalarda olduğu gibi, gelir 
gruplarının kamu hizmetlerinden yararlanmaları hakkında bazı varsayımlar yapılarak 
tahminlerde bulunulabilir.

Reel Giderlerin Faydasının Dağılımı
Mal ve hizmetlere (reel) giderlerin faydası, kullanılan üretim faktörlerinin (inputların) 

masraflarına göre ölçülmeyebilir. Bu mal ve hizmetlerden faydalanan marjinal tüketicinin 
ödemeyi istedikleri fiyat önem taşır. Bu da ortalama masraftan çok marjinal masrafa 
yansır. Liretim fonksiyonu azalan masraf durumunda ise marjinal tüketicinin ödemek 
istediği fiyat marjinal masrafa yansır, o da tüketiciye hizmetin faydalarının değerini
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gerçek olarak göstermez. Tüketicinin masrafları değerlendirmesi masrafların biraz 
altında olacaktır (17>.

\* •

Yukarda belirtildiği gibi kamusal malların faydalarının dağılımı bütün fertler eşit 
faydalanırlar varsayılarak fertbaşına esasında yapılabilir. Fakat bu bütün fertlerin bu 
mallara talep eğrileri aynı ise olabilir. (Yani aynı gelirler ve aynı fayda fonksiyonları ile.) 
Fertler farklı talep eğrilerine sahip oldukça temin edilen kamusal mal için ödemeyi 
istedikleri fiyat şahsileşmiş fiyattır. Kamu hizmetlerinden elde ettikleri faydanın değeri 
farklı olur, farklı değer verirler.

Bu durumda kamusal mallardan veya kamusal olarak temin edilen bölünmez 
malların tüketiminden alınan faydaları hesaplamak için gelirler ve bireysel fayda 
fonksiyonları hakkında bilgi gerekir. Aaron ve McGuire bazı özel varsayımlarla bu 
güçlüklerin bir kısmını çözmeye çalışmışlardır <18). Birey başına masraf dağıtımı bütün 
bireylerin gelirlerinin marjinal faydalarına karşılık olarak orantılı dağıtılır.

Değişik varsayımlar ve teorik yaklaşımlar dışında, kısaca reel giderlerin tam 
kamusal mal grubundaki kısmının faydası bölünmez niteliği nedenile bütün bireylerin 
gelirlerine oran olarak eşit yararlandıkları düşünülerek dağıtılacaktır. Bunun için bu 
giderler gelir dağılımını düşük gelirliler yararına değiştirmez. Parasız eğitim, sağlık gibi 
yarı kamusal mallara yapılan kamu giderleri, bölgelere göre de düşük gelirlilerin 
yararlanacağı şekilde hizmet sunmayı sağlaması durumunda düşük gelirliler yararına 
gelir dağılımını etkileyebilir. Diğer taraftan eğitim, sağlık, ulaştırma gibi alanlara yapılan 
giderlerin faydasının dağılımını saptamak için yine gelir gruplarına göre istatistiksel bilgi 
ve bazı varsayımlar yapmak gerekir.

Transfer Giderlerin Faydasının Dağılımı
Transfer giderlerin bir kısmı gelir aktarması sonuçlandırır. Bunun için bu giderlerin 

faydası bu ödemeleri alan gelir gruplarına göre dağıtılabilir.

Transfer giderlerin ekonomide yarattığı etkiler de gelir dağılımı üzerinde rol oynar. 
Örneğin işgücü arzını azaltabilir, bunun için transfer ödemenin değeri artı artan boş 
zaman değeri ve transferin yokluğunda kazanılacak gelir değeri ele alınârak 
hesaplanabilir. Bu transfer giderlerin alıcılarına dağıtılır. Bireylere para transferleri negatif 
dolaysız vergilerdir, iktisadi yardımlar ise negatif dolaylı vergilerdir.

Transferleri alanların gelir gruplarına göre dağılımı yapılacaktır. Yoksul kişilere 
yapılan gelir aktarmaları çok düşük gelirlilere gelir naklini sonuçlandıracağı için gelir 
dağılımını daha eşit duruma getirir. Memur ve işçi ailelerde çocuklar için yapılan ödemeler 
de önemsiz miktarlarda değilse yine gelir dağılımını daha eşitleştirici etki eder. Sosyal 
güvenlik ödemeleri hastalık, ihtiyarlık, işsizlik gibi sigorta ödemelerinin, emekli maaşları 
miktarlarının da ihtiyaçları karşılayacak ölçülerde olması veya çok düşük olması da gelir 
dağılımına etki bakımından önemlidir. Bu ödemelerin normal olarak geçinme seviyesine 
göre saptanması gelir dağılımını, daha eşitleştirici etki ederek sosyal refahı da 
artıracaktır.

Bütün transfer giderler gelir dağılımını daha eşit duruma getirmez. Örneğin 
şirketlere yapılan iktisadi yardımlar yüksek gelirlilere ve tasarruf etmek olanağı olanlara 
doğru transfer olacağı için gelir dağılımını eşitleştirici etkide bulunmaz.

Bu nedenle transfer giderlerin faydasının dağılımı türlerine göre düşünülmelidir <19). 
Transfer giderler evhalkına, bireylere doğrudan doğruya parasal veya nesnel yardımlar, 
refah ödemeleri şeklinde veya teşebbüslere para ödemeleri şeklinde olabilir. Yine vergi 
borcunu azaltıcı vergi indirimi de bir tür transfer giderdir. Bunda fiilen bir ödeme olmaz 
fakat alınacak vergiyi azaltarak transfer olur. Ayrıca piyasa fiyatının üstünde mal ve
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hizmet satın alarak veya piyasa fiyatının altında mal ve hizmet satarak da transfer gider 
yapılır. Hükümetin düşük faiz oranı ile borç vermesi de görünmeyen transfer giderdir. Bu 
transfer giderlerden düşük gelirlilerin yararlanmaları durumunda gelir dağılımını daha 
eşitleştirici etkide, yüksek gelirlilerin yararlanmaları durumunda ise (yatırım indirimi gibi) 
daha da eşitsizleştirici etkide bulunur.

Transferler daha çok düşük gelirlilere yardım şeklinde ise, geliri az olanlara doğru 
daha fazla yapılıyorsa transfer gider gelir dağıtım politikası için etkili olabilir. Bunun 
aksine yüksek gelirlilere doğru transferleri sonuçlandırıyorsa, iktisadi yardımlar ve 
yatırım indirimi gibi durumlarda gelir dağılımını eşitleştirici değil, daha da eşitsizleştirici 
etkide bulunur.

Kamu Gelirleri ve Gelir Dağılımı
Önce en önemli kamu gelirleri olarak vergilerin gelir dağılımına etkilerinin 

incelenmesi gerekiyor. Vergilerin gelir dağılımına etkileri çeşitli vergilere göre ayrı ayrı 
incelenmelidir. Dolaysız vergiler gelir ve servet vergileri olarak iki grupta ele alınabilir. 
Gelir vergisinin gerçek kişilerden alman gelir vergisi ve tüzel kişilerden alınan kurumlar 
vergisi olmasına göre gelir dağılımına etkisi farklı olur.

Gelir vergileri genel olarak artan oranlı bir vergi olduğu için yüksek gelirlilerden 
yüksek oranlarda düşük gelirlilerden düşük oranlarda alınacaktır. Böylece gelir dağılımını 
daha eşit duruma getirir. Bu düşünce verginin genel olduğu, istisna ve muafiyetlerin 
olmadığı, verginin kanundaki şeklinde uygulandığı, herkesin gelirini doğru beyan ettiği ve 
yansıtılmadığı durumda doğrudur. Türkiye'deki gibi, gelir vergisinin kaynakta kesmeye 
tabi tutulan maaş ve ücretler dışındaki beyana tabi gelirlerde büyük ölçüde kaçırıldığı 
durumlarda vergi azalan oranlı duruma dönüşürek, gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da 
artırarak, gelir dağılımını olumsuz etkiler.

Ancak vergi kaçırılan gelirin çok az olduğu, istisna, muafiyet ve yatırım indirimi gibi 
vergi yükünü etkileyen durumların olmadığı, uygulamanın kanunlarda yeraldığı gibi 
başarılı olduğu durumda gelir dağılımını eşitleştirici etkide bulunur.

Kurumlar vergisi ise genel olarak aynı oranlı bir vergi olduğu için ilk bakışta gelir 
dağılımı üzerinde önemli bir etki beklenmez diye düşünülebilir. Burada kurumlar vergisine 
tabi olan kurum tipleri ve hissedarların gelir grupları da bilinmelidir. Vergi yansıtılmazsa 
hissedarlar yüksek gelirlilerse onların gelirlerini azaltarak gelir dağılımına bir ölçüde 
etkide bulunur. Fakat bu verginin faktör gelirlerine geriye veya malın fiyatına eklenerek 
ileriye doğru yansıtıldığı düşünülürse, faktör geliri sahiplerine veya tüketiciye doğru 
nakledilecektir. O zaman kurumlar vergisinin gelir dağılımını eşitleştirici etkisi olacağı 
düşünülemez. Dolaylı vergiler gibi gelire göre azalan oranlı duruma dönüşüp gelir 
dağılımını daha eşitsizleştirir.

Servet vergilerinden emlâk vergisi genellikle aynı oranlıdır ve gelir dağılımını 
etkilemesi beklenmez. Ancak hiç emlâki olmayan çok düşük gelirliler yönünden gelir 
dağılımını bir ölçüde olumlu etkiler. Veraset ve intikal vergileri ise artan oranın uygulandığı 
vergiler olduğu için çeşitli yollarla önlenmez veya kaçırılmazsa gelir dağılımını eşitleştirici 
etkisi olabilir.

Dolaylı vergiler mal ve hizmetlerden alınan vergiler ve dış ticaretten, ithalattan 
alınan vergilerdir. Muamele vergisi, satış vergisi, katma değer vergisi gibi hangi tipte 
olursa olsun gerekli geçim maddeleri vergi dışı bırakılmadıkça dolaylı vergiler gelire göre 
azalan oranlı olur. Yüksek gelirliler de düşük gelirliler de satın aldıkları mal ve hizmetlerde 
aynı oranda ve aynı miktarda vergi ödedikleri için, gelirlerine oranı düşünülürse, yüksek 
gelirlilerin ödedikleri vergilerin gelirlerine oranı düşük, düşük gelirlilerin ödedikleri
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vergilerin gelirlerine oranı yüksek olur. Bu vergiler gelir dağılımını daha da 
adaletsizleştirici etkide bulunur. Mal ve hizmetler gerekli olup olmadıkları, lüks olup 
olmadıkları gözönünde bulundurularak farklı oranlarda vergilendirilmelidir. Lüks mallar 
daha yüksek oranlarda vergiye tabi tutulup, diğer mallar daha düşük oranlarda 
vergilenirse veya bazı gıda, ilaç, yakıt, kitap v.s. gibi gerekli ihtiyaç maddeleri vergi dışı 
bırakılırsa, bu vergilerin gelir dağılımını eşitsizleştirici etkisi daha az olur. Burada lüks 
malların hepsini değilse de bir kısmını orta ve düşük gelirlilerin de kullandığı, her zaman 
yüksek gelirlilerce kullanılmadığı da düşünülmelidir.

Genel olarak dolaylı vergiler gelir dağılımını daha eşitsizleştirici etkide bulunur.
Sonuç olarak bir ülkede tüm vergi sistemi artan oranlı yapıda ise vergiler gelir 

dağılımını eşitleştirici etkide bulunur, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltır. Vergi sisteminin 
yapısı aynı oranlı bir durum gösterirse vergiler gelir dağılımını etkilemez, azalan oranlı ise 
gelir dağılımını biraz daha eşitsizleştirici etkide bulunur. Bunun için gelir dağılımındaki 
eşitsizliği azaltmak için tüm vergi sisteminin yapısının artan oranlı olması gerekir.

A.B.D., İngiltere ve İsveç'te yapılan bazı çalışmalarda görüldüğü gibi vergi ve 
giderler gelir dağılımını etkilemektedir (2°). İngiltere'de başlangıçtaki faktör geliri dağılımı 
A.B.D. ve İsveç'ten daha az eşitsizdir, vergi ve transferlerden sonra gelir dağılımı ise 
İsveç'te daha az eşitsizdir. İsveç'te vergi sistemi çok artan oranlı bulunmuştur, vergi 
sisteminin gelir dağılımına etkisi önemlidir. A.B.D. ve İngiltere'de eşitsizlikteki azalma 
vergi sisteminden değil transferlerden sonuçlanmaktadır. Bu çalışmalar bazı ülkelerde 
kamu mâliyesinin vergi ve giderlerle gelir dağılımını eşitsizliği azaltıcı şekilde etkilediğini 
göstermektedir.

Bir kamu geliri olarak kamu borçlarının da bir çok etkileri yanında gelir dağılımına da 
etkileri vardır. Kamu borçlarının gelir dağılımına etkisi ekonominin içinde bulunduğu 
durum, fiyatların istikrarlı olup olmaması, borçların kaynakları (Merkez Bankası, 
Bankalar, Mali kuruluşlar, bireyler) ödenen faiz oranı, alacaklıların gelir grupları 
gözönünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Örneğin Merkez Bankası kaynaklarından 
borçlanma belirli ölçülere uyulmadığı takdirde enflasyonu sonuçlandıracağı için fiyatları 
yükselterek dar ve sabit gelirlilerin aleyhine sonuçlar yaratarak adaletsiz bir vergiye 
benzer, gelir dağılımını daha da eşitsizleştirici etkide bulunur. Ayrıca borcun değeri altın, 
döviz veya fiyat endekslerine dayanarak korunmadıkça enflasyonist şartlar, borçlular 
lehine, alacaklılar aleyhine sonuç yaratır. Bu durumda devlete borç verenler gönüllü 
borçlanmalarda genel olarak tasarruf etmek olanağına sahip olan orta ve yüksek 
gelirlilerse gelir dağılımını eşitsizleştirici etkisi olmaz. Zorla alman borçlar ise enflasyonist 
şartlarda devlete zorla borç verenler düşük gelirliler de olacağı için onlara etkisi gelir 
dağılımını eşitsizleştirici olur. Zorla alınan borçlar vergiye benzediği için gelire göre artan 
oranda alınması daha doğru olur.

Devlet borçlarının faizleri piyasa faiz oranlarından yüksek saptanırsa, bu fiyatların 
istikrarlı olduğu dönemlerde devlete borç veren yüksek ve orta gelirliler lehine gelir 
dağılımını sonuçlandırır, eşitsizliği artırır. Burada dikkat edilecek nokta devlete borç 
verenlerin hangi gelir grubunda olduklarıdır. Ayrıca devletin borç aldığı kaynakların kamu 
kurumlan ve devlet bankaları olması veya özel kurumlar ve bankalar olması durumu da 
farklı etki yaratır. Alacaklılar özel kurumlar ve özel bankalar ise bunların hissedarları 
genel olarak yüksek gelirliler olacağı için yüksek faiz ödemeleri gelir dağılımı eşitsizliğini 
artırır.

Dış borçların gelir dağılımı üzerine etkileri ise, bu borçların artması sonucu, 
ödemeler dengesi üzerinde borç yükünün artışı ve borçların kullanılış alanlarına göre 
ekonomide yarattığı etkilerle bağlantılı olarak düşünülmelidir. Artan dış borçların faiz ve 
ana para ödemeleri, yeni borçlanmalarla veya ihracat gelirlerile karşılanacaktır ve
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ödemeler dengesini etkileyecektir. Bu ise ülke parasının yabancı paralar karşısında 
değerini, kambiyo kurunu etkileyerek iç fiyat seviyesinde de etkili'olur. Genel fiyat 
seviyesinin yükselmesi dar ve sabit gelirliler aleyhine gelir dağılımını sonuçlandırarak 
gelir dağılımı eşitsizliğini biraz daha artırır.

Kamu teşebbüslerinin ürettiği mal ve hizmetlerin saptanan fiyatları da gelir 
dağılımını etkiler. Normal piyasa fiyatının üstünde bir fiyat saptanırsa, normal kârdan 
fazla alman aradaki fark dolaylı vergiler gibi etki yaratır. Bu mal ve hizmetler gerekli 
tüketim malları ise, düşük gelirlilerin tüketimleri içinde önemli yer alarak ve gelirlerine 
göre azalan oranlı bir yapı göstererek dolaylı vergiler gibi gelir dağılımını eşitsizleştirici 
etkiler. Diğer bir alternatif; piyasa fiyatının altında bir fiyat saptanırsa bu mal ve hizmetleri 
tüketenlere yardım yapılmış olur, transfer gider niteliği taşır. Bu mal ve hizmetler gerekli 
tüketim içine girerse düşük gelirlilerin tüketimleri içinde önemli yer tutar, gelirlerine oranı 
da yüksek olur ve onlara doğru gelir dağılımı sonuçlandırarak gelir dağılımı eşitsizliğini 
azaltıcı etkiler. Eğer daha çok yüksek gelirlilerin yararlandığı tipte mal ve hizmetler ise o 
zaman, onlara doğru tranferi sonuçlandıracağı için, gelir dağılımı eşitsizliğini azaltıcı değil 
artırıcı bir etki yaratır.

Devletin tekel teşebbüs gelirleri için de normal kârın üstünde fiyat tesbiti dolaylı 
vergi gibi etki yaratır.

Sonuç olarak; kamu mâliyesinin gelir dağlımında yaptığı değişiklikler, kamu 
giderlerinin (reel ve transfer giderleri olarak) gelir dağılımına etkisi ve kamu gelirlerinin 
(vergiler, borçlar ve kamu teşebbüslerinin fiyatları olarak) gelir dağılımına etkisi ile 
beraber değerlendirilmelidir. Bu suretle bir ülkede tüm mali sistemin gelir dağılımı 
üzerindeki etkisi saptanacaktır. İlk tesbit edeceğimiz gelir gruplarına göre kamu 
sektörünün reel ve transfer giderlerinin etkisidir. Kamu giderlerinin gelir dağılımına etkisi 
üç değişik durumda olabilir. Tablo 1 Durum I de gelir gruplarının giderlerin etkisinden 
önceki gelirleri yüzdesi, reel ve transfer giderlerin etkisi ile birlikte gelirlerinin yüzdelerile 
karşılaştırıldığında, düşük gelir gruplarının yüzdesi azalmakta, yüksek gelir gruplarının 
yüzdesi artmakta olduğu için, gelir dağılımını daha eşitsizleştirir. Durum ll'de  gelir 
gruplarının gelirlerinin yüzdeleri, reel ve transfer giderlerin etkisile birlikte gelirlerinin 
yüzdelerile karşılaştırıldığında, önceki yüzdelerle giderlerin etkisinden sonraki yüzdeler 
eşit olduğu için gelir dağılımına herhangi bir etki olmamaktadır. III. Durumda ise düşük 
gelir gruplarının gelirlerinin yüzdeleri giderlerin etkisinden sonra artmakta, yüksek gelir 
gruplarının yüzdeleri azalmakta olduğu için, giderlerin gelir dağılımını daha eşitleştirdiği 
sonucu çıkarılacaktır.

TABLO 1 .
G iderle rin  E tk is i

Y Y% Y+G+R (Y+G+R)% Durum I Durum II Durum III

Vı rı y ; •V f1 > rt' rı = r ; rı < rı’

y2 r2 y2’ r2> r2' r2= r2' r2< r2‘

y3 ' r3 y3’ r3* . r3< r3 r3=  r3 r3>  r3

yn rn yn' rn' rn<r,n rn =  rn' rn > r'n

I Y
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TABLO 2
Gelirlerin Etkisi

Y Y%  Y -T -D -P  (Y - T - D - P)% Durum I Durum II Durum III

f 1 y / r,’ r ı  >  r , ' r, =  r /  ■ r ı  <  r ;

y2 r2 y2' r2 r2> r2 r2= r2' r2 <  r2

y3 f3 y* r3 < r3 rs =  r3’ r3 >  r3

yn r n yn' Î , ' rn < r , n rn =  rn' rn > r’n

I Y 10 0 Y - T - D - P 1 0 0 100  100 10 0  100 10 0  1 0 0

TABLO 3
Bütçenin Etkisi

Giderlerin ve Gelirlerin Etkisi

Y Y%  Y-T-D-P+G+R (Y-T-D-P+G+R)% Durum I Durum II Durum III

y» r ı y ı * ■V r ı > rı ' r -  r ’1, «  I , r, <  r,1

y2 r2 y2 r2> r2' r2 -  r2 r2c r2

y3 h y3* r3 < r3’ r3 -  r3 ' r3 >  r3’

y„ rn y n’ Î,' rn <  r'n rn -  rn rn >  fnn n

I Y 1 0 0  (Y -T -D -P + G + R ) 1 0 0 100  100 1 0 0  100 1 0 0  1 0 0

Y Gelir D Borç
y gelir grupları P K.I.T. fiyatlarının normal piyasa fiyatı farkı
G reel giderler r gelir gruplarının toplam gelirdeki yüzdeleri
R transfer giderler

Aynı şekilde Tablo 2 de görüldüğü gibi, gelir gruplarının gelir yüzdelerine kamu 
gelirlerinin, vergilerin, borçların ve kamu iktisadi teşebbüslerinin mal ve hizmet 
fiyatlarının etkisi saptanarak üç alternatif durum saptanırsa; bunlardan durum I gelir 
dağılımını eşitsizleştirici, durum II değiştirmez, durum III ise daha eşitleştirici 
olmaktadır.

Son olarak Tablo 3 de giderlerin etkisi ile kamu gelirlerinin etkisi birlikte 
değerlendirilerek, bütçenin etkisi saptanmak yoluna gidebilir.

Kamu giderleri ve kamu gelirlerinin gelir dağılımına etkileri birlikte değerlendirilerek
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çıkarılacak sonuçlar ise; durum I de düşük gelirli grupların bütçe etkisinden önceki gelir 
yüzdelerinden sonraki gelir yüzdeleri azaldığı, yüksek gelirlilerin bütçe etkisinden önceki 
gelirlerinin yüzdesinden sonraki gelirlerinin yüzdeleri arttığı için gelir dağılımını 
eşitsizleştirici, durum II de önceki /e sonraki gelir yüzdeleri aynı olduğu için gelir 
dağılımını değiştirmez ve durum III de düşük gelirlilerin bütçe öncesi gelir yüzdelerinden 
sonraki gelir yüzdeleri büyük, yüksek gelirlilerin ise bütçe öncesi yüzdelerinden sonraki 
yüzdeleri küçük olduğu için gelir dağılımını daha eş itleş tiric i o lmaktadır.

O halde, Tablo 3 de gider ve gelirlerin gelir dağılımına etkisi beraber incelendiğinde 
durum  III sonucu elde edilirse, tüm  kamu m âliyesi s is tem in in  ge lir dağılım ım  
daha e ş it le ş tir ic i olduğu görülmektedir.

Daha e ş it g e lir  dağ ılım ı sağlam ak amacı İle kamu m â liyes inden  
bek lenen ; tüm kamu mâliyesinin ve maliye politikası araçlarının ge lir dağılım ına 
sonuç e tk is in in  Tablo 3 durum III de olduğu gibi düşük gelirlilerin gelir yüzdeleıini 
artırıp, yüksek gelirlilerinkini azaltarak, gelir dağılımını daha eş itleş tiric i olmasıdır.

30 Mayıs 1988
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BİR "YAPISAL UYUM" OPERASYONU İÇİNDE  
SINIFLAR-ARASI VE SINIF-İÇİ BÖLÜŞÜM

İLİŞKİLERİ:
1980L İ YILLARIN TÜRKİYE'Sİ*

Korkut BORATAV

{*) Bu yazı, 1988 Nisanında Harvard Üniversitesi'nde düzenlenen "Polltical Economy of Turkey 
During the 1980s" konulu konferansa sunulan bir tebliğin bazı değişikliklerle Türkçeleştirilmesinden 
oluşuyor. *



I.G İRİŞ

Bu yazıda 1980'li yılların Türkiye'sinde sınıflar-arşsı ve kısmen sınıf-içi gelir 
dağılımında meydana gelen değişmeleri inceliyoruz ve bu değişmelerin bu döneme 
damgasını vuran yeni iktisat politikaları ile ilişkisini tartışıyoruz. 1980 sonrasında 
ekonominin yönetimine egemen olan yeni modelin öğelerini burada sadece birkaç satırlık 
bir özetleme ile yetinelim: Bu modelin uygulanması, bilindiği gibi, geleneksel bir istikrar 
politikası ile başlar; ancak özellikle 1984'ten itibaren istikrar normları giderek artan 
boyutlarda çiğnenmeye başlar ve modelin yapısal öğeleri ön plana çıkar. Bu nedenle, 
1980 sonrasının iktisat politikası yönelişlerini "yapısal uyum" kllişesi ile nitelendirmek 
-buradaki "uyum" teriminin olumlu bir değer yargısı içermediğini vurgulamak koşuluyla- 
daha uygun geliyor. Hem içe, hem de dışa dönük olarak liberalleşme ve piyasanın 
öncüllüğü, devletin üretken faaliyetlerden giderek çekilmesi ve bu hedefi sağlayan bir 
araç olarak özelleştirme ve kaynak tahsisi kararlarında ihracata yönelişin temel bir 
öncelik olarak görülmesi 1980'li yılların iktisat politikalarının yapısal yönelişlerinin başlıca 
hedefleri olarak gösterilebilir. Ancak, bu yıllardaki yapısal uyum politikalarının yazımızın 
konusu bakımından daha da önemli bir hedefi, kanımızca, gelir dağılımını düzenleyen ve 
belirleyen politika parametrelerinin genel olarak emek aleyhine değiştirilmesi olmuştur*1), 
işte bu yazıda biz bu belirli yapısal hedefin ne derecede gerçekleştirildiğini; farklı bir 
ifadeyle yeni politika modelinin kendi hedefi itibariyle başarılı olup olmadığını 
incelemekteyiz.

Ampirik bulguların Türkiye'de bölüşüm dinamiklerini kavramaya imkân verecek bir 
kavram çerçevesine dayandırılması gerekiyor. Bunu yazının II. kesiminde yapıyoruz. 
Görüleceği gibi çizdiğimiz çerçeve temel (aslî) ve ikincil (talî) bölüşüm ilişkileri arasındaki 
ayrıma-.dayanıyor. Yazının III. ve IV. kesimleri artık-ürüne (artığa) el koyma düzlemini 
oluşturan temel bölüşüm ilişkilerini "sermaye ile işgücü" ve "tüccar/tefeci ile köylü" 
karşıtlıkları içinde inceliyor. V. kesim ise artığın paylaşımı düzlemini kapsıyor. Böylece 
sınıflar-arası bölüşüm ilişkilerinde meydana gelen değişmeler III. ve IV. kesimlerde, 
sınıf-içi değişmeler ise -burjuvaziye ilişkin olarak- V. kesimde ele alınmış oluyor. Her 
kesimde söz konusu olan bölüşüm ilişkilerindeki değişmeleri izlemeye imkân veren ve II. 
kesimdeki kavram çerçevesine dayanan bir dizi bölüşüm göstergesi inşa edilmekte; 
bunların son on yıldaki seyri İncelenmekte ve gözlenen değişmeleri doğrudan etkilemiş 
olabilecek politika değişkenleri tartışılmaktadır. Politika öğeleri ile gelir dağılımı 
değişmeleri arasındaki dolaysız bağlantılar formel olmayan bir tarzda ortaya konmak
tadır. Gelir dağılımını formel makro (veya genel denge) modelleri içinde incelemeye 
eğilimli olanlar için bulgularımız bir hareket noktası oluşturabilir, incelenen dönemde mey
dana gelen bölüşüm değişmelerinin çok önemli bazı iktisat-dışı boyutları, örneğin ideolo
jik ve politik yansımaları yazımızın sonuncu ve VI. kesiminde tartışılıyor.

II. KAVRAM ÇERÇEVESİ^
Bu yazıdaki bölüşüm çözümlemelerinde sosyal sınıfların, bu sınıfları oluşturan 

alt-grupların veya ara tabakaların safi hasıla içindeki paylarına dayalı bir gelir dağılımı 
kavramı kullanılacaktır. Bilindiği gibi bu tür bir kavram neoklasik iktisadın fonksiyonel 
veya kişisel gelir dağılımı kavramlarından farklıdır, izlediğimiz yaklaşım doğal olarak 
gruplaşmaların oturtulacağı ve özellikle sosyal sınıfların tanımlanmasına imkân verecek 
bir kavram çerçevesine ihtiyaç duyar.

Bu türden bir tanımın temelini Marksgil üretim ilişkileri kavramı oluşturacaktır. Sınıflı
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toplumlarda belirli üretim ilişkileri dolaysız üreticilerce yaratılan artığa el koymanın belirli 
mekanizmaları tarafından tanımlanır. Artığa el koymanın özel biçimleri, böylece, temel 
(aslî) bölüşüm ilişkilerini oluşturur. Temel bölüşüm ilişkileri, her belli biçim içinde, artığa el 
koyan (sömüren ) belirli bir sınıfı , artığı üretmiş olan bir diğer dolaysız üreticiler sınıfı ile 
karşıt duruma getirir. Farklı bir deyişle bir toplumsal sınıf sadece ve sadece, artığa el 
koymanın belli bir biçimi içinde yer alan diyalektik karşıtı tarafından tanımlanabilir.

İkincil (talî) bölüşüm ilişkileri ise, esas olarak, artığın egemen sınıfların alt-grupları, 
ara tabakalar ve sektörler, endüstriler, iktisadi faaliyetler ve gruplar arasında yeniden 
paylaşımı ile ilgilidir. Piyasanın veya devletin aracılığıyla gerçekleşen bu yeniden dağıtım 
veya değer aktarımları bu alandaki temel mekanizmaları oluştururlar. Bu mekanizmaların 
içinde göreli fiyatlarda veya mali ve parasal sistemde meydana gelen değişmeler artığa 
ilk düzlemde el koymanın sonuçlarını değiştirir^.

Bu yaklaşımın gelir dağılımı incelemeleri bakımından bazı yöntemsel sonuçları 
vardır: Araştırmanın odak noktası, milli gelirin dağıljmı yerine ulusal ekonomi içindeki 
temel bölüşüm ilişkilerinin her birinde yar aian bölüşüm karşıtlıklarını teker teker 
betimlemeye, ölçmeye ve çözümlemeye kaydırılır, işgücü ile sermaye, yarıcı/ortakçı ile 
toprak ağası, küçük meta üreticisi (köylü) ile tüccar/tefeci, azgelişmiş bir kapitalist 
ekono ıide sözü edilen karşıtlıkların başlıcalarıdır ve gelir dağılımı incelemelerinin 
başlangıç noktalarını bu karşıtlıklar oluşturmalıdır. Çözümlemenin ulusal ekonominin 
tümünü kucaklaması ikincil bölüşüm ilişkilerine geçildiğinde gerçekleşir. Milli gelirin sınıf 
paylarına kabaca da olsa tekabül eden gelir tipleri arasındaki dağılımı dahi aslî ve talî 
bölüşüm ilişkileri düzeylerinde meydana gelen süreçlerin sonucudur ve bu yüzden 
çözümlemenin ilk hedefi veya başlangıç noktası olarak görülmemelidir.

Tartışmamızı Türkiye'ye kaydıracak olursak, bu yazıda bölüşüm ilişkilerinin 
incelenmesine esas oluşturacak olan "sınıfsal çerçeve" Tablo l'de sunulmaktadır. Bu 
çerçevenin oluşturulmasında kavramsal ve kuramsal tutarlılık ile incelenen konunun 
gerektirdiği ampirik işlevsellik arasında belli bir uzlaşmanın aranması kaçınılmaz oldu. 
Sosyal sınıfların tanımlanması aslında çok yüksek bir soyutlama düzeyinde yer alan 
maddeci tarih görüşünün kavramları ile yapılırken, kısa dönemli iktisat politikalarının 
etkileri ile ilgili ampirik (ve sınıflara tekabül eden) bölüşüm göstergelerinin inşası çok 
daha düşük bir soyutlama düzeyine gerek duyar. Bu farklı düzlemleri birleştirmeye 
çalışan bizimki gibi bir inceleme ise, ne kuramsal ve kavramsal "safiyet"in bekçilerini, ne 
de "ampirisist" eğilimli nicel iktisat uzmanlarını tatmin edecektir. Ancak, bu türden bir 
uzlaştırma çabasının da zorunlu olduğu kanısındayız.

•J
Tablo l'in Türkiye için çizdiği çerçeve, temel bölüşüm ilişkileri tarafından 

tanımlanan üç üretim ilişkisini (kapitalist, yarı-feodal ilişkileri ve küçük meta üretimini) 
ortaya koyuyor ve bunlardan üç çift sosyal sınıf türetiliyor: işçi sınıfı ve kapitalist sınıf; 
bağımlı (yarıcı/ortakçı) köylülük ile toprak ağalan ve bağımsız (piyasaya dönük) köylülük 
ile tüccar/tefeci... Bu çerçevede küçük meta üretimi "katıksız" biçimi içinde -yani ücretli 
işçiliğin ve toprak kiralamanın hiç gözlenmediği varsayımları altında- ele alınmış; kent 
ekonomisi içinde küçük meta üretiminin yaygın olduğu alanlar dikkate alınmamış ve 
köylülük ile karşıtlık ilişkileri içinde yer alan tüccar/tefeci sermayesinin prekapitalist 
biçimler içinde ayrı bir sınıf olarak varolduğu ve bu nedenle kapitalist sınıfın bir alt-grubu 
olarak kapsanmadığı kabul edilmiştir*5). (Ne var ki, bu sonuncu ayrım, küçük meta üretimi 
ile ilgili ampirik ve nicel bölüşüm göstergelerini saptamaya başladığımızda pratik olarak 
izlenemeyecektir.)
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TABLO LTÜRKİYE'DE BÖLÜŞÜM İLİŞKİLERİNİN SINIFSAL
Ç ER Ç EVESİ

Temel Bölüşüm İlişkileri

Üretim
ilişkileri

Sosyal
Sınıflar Mekanizmalar Göstergeler Ek Saptamalar

Kapitalist İşçi si. ve 
kapitalist 
sınıf

İşgücü piyasası; 
bu piyasanın 
kurumsal 
düzenlenmesi

Ücret/k. değer 
oranı; reel ücretler 
(emek verimi hare
ketleriyle birlikte)

Özel sektör/ kamu 
sektörü; kapitalist 
çiftçi ayrımları

Basit meta 
üretimi

Köylülük 
ve tüccar 
sermayesi

Tarımsal ürün ve 
girdi piyasaları; 
destekleme 
politikaları

Tarım ticaret 
hadleri; ticari 
marjlar

Tefecilik ve kırsal 
kesime krediler

Yarı-feodal Ortakçı/ 
kiracı köylü 
ve toprak 
ağası

Toprak kiralama 
mekanizmaları; 
piyasa-dışı 
bağımlılıklar

Toprak kirası/ 
tarımsal k.değer; 
dönüm başına 
reel toprak kirası

Yarı-feodal 
olmayan kiracılık 
türleri hariç

İkincil Bölüşüm ilişkileri

Sosyal Tabakalar ikincil Bölüşüme İlişkin Mekanizmalar ve Kategoriler

Sanayi sermayesi, 
kapitalist çiftçilik

• ı
Ticari sermaye

Mali sermaye

Rantiyeler (tarım-dışı)

Profesyonel gruplar

Bürokrasi 
Kentsel "marjinal" 
nüfus

Nihai ürün ile maliyet öğeleri arasındaki göreli fiyatlar, dolaysız 
vergiler, fiyat-dışı sübvansiyon ve teşvikler, kredi faiz hadleri

Ticari marjlar (veya bu marjları yansıtan göreli fiyatlar), dolaysız 
vergiler, teşvikler, kredi faizleri, dış ticarete ilişkin teşvik ve 
sübvansiyonlar, döviz kuru politikaları

Mali aktif ve pasiflerin getiri oranları arasındaki göreli marjlar 
(çeşitli faiz oranları), mali sistemin kurumsal parametreleri, 
dolaysız vergiler, mali işlemlerle ilgili vergiler

Gayri menkul kiraları, mevduat ve menkul sermaye üzerindeki 
nominal ve reel faiz hadleri, faiz ve menkul sermaye gelirleri 
üzerindeki vergiler

Uzmanlaşmış-nitelikli hizmet piyasaları, giriş güçlüklerine ilişkin 
kıtlık rantları
Memur maaşları, maaş-dışı reel gelir türleri 
Belirsiz

Türkiye'de temel bölüşüm ilişkilerinde meydana gelen değişmelerin tahmin 
edilmesinde Tablo l'in üst bölümünde özetlenen -ve ileride ayrıca geliştirilecek olan- nicel 
göstergeler inşa edilecek ve bunların seyri, bölüşüm karşıtlığı içinde olan sosyal sınıflar 
arasındaki gelir dağılımı değişmeleri olarak yorumlanacaktır. Sadece yarı-feodal bölüşüm
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ilişkileri için önerilen toprak kirası göstergelerinin inşası, sürekli verilerin bulunamaması 
nedeniyle, mümkün olamamaktadır.

Tablo l'in alt bölümünde çerçevesi çizilen ikincil (talî) bölüşüm ilişkileri yedi grup 
tanımlamaktadır. Bunların üçü kapitalist sınıfın -artığın paylaşımı üzerinde belli 
pazarlık/rekabet/çatışma ilişkileri içinde karşı karşıya gelebilen- alt grupları olarak 
görülmelidir: Sınai/tarımsal, ticari ve mali sermaye... Sosyal kökenleri ve bileşimi çok 
belirli olmayan rantiyelerin de dördüncü bir grup olarak aynı paylaşım çekişmesi içinde 
yer aldığı söylenmelidir. Bu dört grubun geniş anlamda "burjuvazi"yi oluşturduğunu da 
söyleyebiliriz. Bürokrasi, profesyonel gruplar ve "kentsel marjinallerin ara tabakaları 
oluşturduğu söylenmelidir. Ara tabakalara ilişkin sürekli bölüşüm göstergelerini inşa 
etmenin, bürokrasi dışında, pek mümkün olmadığını da ifade edelim. Tümüyle dolaysız 
üreticilerin dışında yer alan bu grupların arasında -"marjinal nüfus"u ve bürokrasinin alt 
kesimini dışlarsak- aşılamaz engellerin bulunmadığı söylenmelidir: Bir gruptan diğerine 
kaymalar veya aynı anda birden fazla grupta birden yer alma durumları kapitalist bir 
ortamda yaygın olarak gözlenen durumlardır. Yine de gruplarımız arasındaki sınırların 
işlevsel bir açıdan rahatlıkla çizilebileceğini belirtelim. Bu özellikler, belli ekonomik 
konjonktürler içinde veya belli politikalara karşı ortak ekonomik çıkarların oluşmasına; 
bunların böylece kavranmasına ve algılanmasına ve belli durumlarda ve zamanla gruplara 
özgü sosyal normların dahi oluşmasına yol açabilir.

İkincil bölüşüm ilişkilerinin oluşumu, devletin denetimi veya egemenliği altındaki 
mall/finansal sistemlerin aracılığıyla, profesyonel gruplar ve "marjinal nüfus"un belli 
kesimleri için belli hizmetlere ait piyasaların özellikleri ile ve göreli fiyatlardaki 
değişmelerle gerçekleşir. Bu noktada, temel ve ikincil bölüşüm ilişkileri arasındaki farkın, 
esas olarak, "artığa el koyma" ve "artığın yeniden paylaşımı" arasındaki farklara 
indirgenebileceğim ve "göreli fiyatların bölüşüm etkilerinin varlığı veya yokluğunun bu 
sınır çizgisi için belirleyici olmadığını ifade edelim. Bazı temel bölüşüm ilişkilerini göreli 
fiyat hareketlerinden soyutlamak mümkün değildir: Nominal ücretleri reel ücretlere 
dönüştürürken ücret mallarının fiyat indeksleri kullanılabilir; katma değer içinde ücret 
payını, katma değeri oluşturan ürün ve girdilerle ilgili göreli fiyat hareketleri de etkiler ve 
iç ticaret hadlerini oluşturan fiyat indekslerindeki oynamaların da aslında göreli fiyat 
hareketleri olduğu açıktır. Yine de, burada kastettiğimiz ikincil bölüşüm ilişkileri içinde 
yer alan göreli fiyat hareketleri, temel bölüşümün üstüne eklenen ilave değer 
aktarımlarını kapsar ve bölüşüm süreci içindeki aslî ve talî düzeyleri kavramsal berraklık 
bakımından ayırtetmek yararlıdır.

Göreli fiyat hareketlerinin bölüşüm etkilerinin izlenmesinde üretim koşullarında ve 
maliyetlerdeki hareketlerden kaynaklanan fiyat oynamaları ile maliyetlere eklenen kâr 
marjlarındaki ("mark-up"lardaki) hareketleri yansıtan fiyat değişikliklerini birbirinden ayırt 
etmekte zorunluluk vardır. Türkiye gibi bir ekonomide bu ikinci türdeki fiyat hareketleri 
-piyasa aksaklıkları ve çeşitli devlet müdahaleleri nedeniyle- çeşitli endüstriler ve 
faaliyetler arasındaki getiri oranlarının sık sık değişmesi ve birbirinden farklılaşması ile 
ilgilidir. Gelir dağılımı sonuçları önem taşıyan göreli fiyat oynamalarını burada aramak 
gerekir ve piyasa anatomilerini, ekonominin çeşitli kesimlerindeki fiyatlama davranışlarını 
kavramak bu bakımdan zorunlu olur.

Tablo II Türkiye ekonomisinin yapısal özelliklerinden hareketle ana mal gruplarını 
kapsayan piyasa kanallarının ve fiyatlama davranışlarının basitleştirilmiş bir dökümünü 
vermektedir. Tabloda dokuz mal grubu (sütun 1) ve sekiz grup arz ve talep eden "taraf" 
(veya "ajan") (Sütun 3 ve 4) yer alıyor, ithal edilen tüketim malları, ülke içinde üretilen 
yatırım malları ve özel sanayi tarafından üretilen ara-mallar dışlanmıştır. Bazı mal grupları 
için (1,2,4,5 ve 9 no.lu gruplar) dolaşım sürecinin iki aşamadan oluştuğu; dolayısıyla

75



TABLO II: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE PAZARLAMA KANALLARI, 
FİYATLAMA DAVRANIŞLARI VE PİYASA ÖZELLİKLERİ

Mal Grupları
F iyatların N ite liğ i ve 
F iyatlam a D avran ışla rı,

Arzeden ve 
P a z a rla y a n

Talep Eden ve 
Satın Alan

1a. Tarımsal tüketim 
mallara

Çiftçinin eline geçen 
fiyatlar (EF)

Çiftçiler Tüccar

1b. Tarımsal tüketim 
malları

Nihai fiyatlar (EF) Tüccar Tüketici

2a. Tarımsal ham Çiftçinin eline geçen Çiftçiler Tüccar, devlet3
maddeler, fiyatlar (KF.EF)
2b. Tarımsal ham Fabrika alım fiyatları Tüccar, devlet3 Özel sanayi,
maddeler (EF.KF.MF) devlet4

3. Yerli ara-mallar Fabrika satış fiyatı (KF) Devlet4 Özel sanayi, 
devlet«, çiftçiler

4a. ithal ara-mallar TL cinsinden ithal fiyatı 
(DF)

Dış dünya ithalatçı, özel 
sanayi, devlet4

4b. ithal ara-mallar İç satış fiyatı 
(KF.EF,MF)

ithalatçı Özel sanayi, dev- 
Iet4 , çiftçiler

5a. ithal yatırım TL cinsinden ithal Dış dünya İthalatçı, Özel
malları fiyatı (DF) sanayi
5b. İthal yatırım iç satış fiyatı ithalatçı Özel sanayi, dev-
malları (EF.MF) Iet5 , çiftçiler

6. Sınai ücret 
malları

Nihai fiyatlar (MF, KF) Özel sanayi, 
devlet4

Tüketici

7. Dayanıklı tüketim 
malları

Nihai fiyatlar (MF) Özel sanayi Tüketici

8. Hizmetler Nihai fiyatlar (KF, EF) Özel sektör, 
devlets

Tüketici

9a. ihraç malları Çiftçinin/sanayicinin 
aline geçen fiyat (EF, MF)

Çiftçi, sanayi ihracatçı

9b. İhraç malları TL cinsinden birim ihraç 
fiyatı (DF)

ihracatçı,
devlet3

Dış dünya

N o tla r :
(1) EF: Esnek fiyatlama. MF: Maliyet + "mark-up" ilkesine dayalı fiyatlama, KF: Kamu otoritelerince saptanan veya 
denetlenen fiyatlama, DF: Dünya fiyatı x döviz kuru. (2) Esas olarak yaş sebze ve meyve (buğday hariç). (3) Tarım 
satış kooperatifleri veya Tekel, Çaykur benzeri kamu kuruluşları. (4) Devlet sanayii. (5) Geniş anlamda kamu 
sektörü.
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farklı "ajarTların karşı karşıya geldiği iki farklı pazarlama düzeyinin varolduğu kabul 
edilmiştir. İç pazara dönük ve tarımsal olmayan malları kapsayan yerli üretimin doğrudan 
doğruya üreticiler tarafından pazarlandığı varsayılmıştır: 3 ve 6-8. mal gruplarında bu 
yüzden tek bir piyasa düzeyi.vardır.

Tablo Il'deki piyasalardan herhangi birini etkileyen bir-değişmenin bölüşüm 
sonuçları, o noktada yer alan tarafların izlediği veya tabi olduğu fiyatlama davranışlarına 
veya ilkelerine bağlıdır: Tabloda özetlenen bu farklı ilkelerin Türkiye ekonomisi 
bakımından dörde indirgenebileceği kabul edilebilir: "Maliyet artı mark-up katsayısı" 
ilkesi*61, fiyatların uyumuna dayalı "esnek fiyatlama"; kamu otoritelerinin fiyat denetimini 
veya saptamasını ifade eden "kamusal fiyatlama" ve döviz kuru aracılığıyla Türk lirasına 
dönüştürülen "dünya fiyatları". Fiyatlama davranışları üzerinde yapılan gerçekçi olmayan 
varsayımların doğuracağı yanlış sonuçlara bir örnek olarak iktisat politikası 
tartışmalarında sık sık polemik konusu olan "koruma rantları" kuramını tablo içindeki 
yerine oturtalım: Bu "kuram" ithalatçıların tamamen "esnek fiyatlama" ilkesine bağımlı 
oldukları varsayımına dayanır. Buna göre, kotalara ve aşırı değerli bir döviz kuruna dayalı 
bir dış ticaret rejiminde ithal edilen ara-mallar (Tablo ll'de 4a) "hem ucuz, hem de kıt" 
olurlar. Bu malların ithalatçıları iç piyasada "esnek fiyatlama" ilkesine bağımlı iseler, 
malların satışından aşırı "rantlar" elde ederler. Daha gerçekçi bir çözümleme ise, 
ara-malları ithal eden "ajan"lar arasına sanayicileri ve devleti de katmalı (4a'da sütun 4) 
ve mallar üzerinde kamusal veya "mark-up" fiyatlama davranışlarını da dikkate almalıdır. 
Bu takdirde "rantlar" kuramının sonuçları genel geçerliğini yitirir.

Toparlayacak olursak, Tablo ll'de sunulan çerçeve, sadece maliyet değişmelerini 
yansıtan fiyat hareketlerini, nihai fiyatlarla maliyet öğelerinin farklı oranlı hareketlerini 
yansıtan göreli fiyat oynamalarından ayırt etmemize imkân vermektedir. Bu iki farklı 
durum, farklı bölüşüm sonuçları yarattığı için birbirinden ayrı ele alınmalıdır. 
1980-sonrasındaki politika değişmelerinin bazı sonuçlarını bu çerçeve içinde incelemek 
de mümkün ve yararlı olabilir.

III.ÜCRETLİ EMEK VE SERMAYE
Kapitalist üretim biçimi ile ilgili temel bölüşüm ilişkileri, işgücü ile sermaye 

arasındaki karşıtlığı yansıtır. Bu ilişkiyi temsil eden en uygun nicel gösterge katma değer 
içinde ücretlerin payıdır. Katma değerin doğrudan hesaplanmasının mümkün olmadığı, 
ancak ücret hadleri ile ilgili zaman serilerinin bulunduğu durumlarda reel ücretleri de 
alternatif bir gösterge olarak kullanabiliriz; ancak bu halde istihdam ve üretimle ilgili 
tamamlayıcı bilgilerin varolması yararlı olacaktır*7).

Tablo III bu ücret göstergeleri ile ilgili bulgularımızı sunuyor. Reel ücret 
hesaplamalarımızda deflatör olarak toptan eşya fiyat indekslerini kullandığımızı; 
dolayısıyla bu bulguların işçi kazançlarını değil, sermaye için emek maliyetlerini 
yansıttığını ifade edelim. Görüldüğü gibi, 1980'li yıllarda ücretler hem mutlak, hem de 
göreli olarak belirgin bir biçimde gerilemiştir. 1970'li yılların en yüksek düzeyi ile 1985 
arasında (SSKJ ve imalat sanayii verilerine göre) reel ücretler % 52,1 veya % 28,6 
oranlarında düşmüştür, Aynı dönem içinde imalat sanayii içinde emek veriminde ılımlı, 
ancak pozitif artışlar gerçekleştiğine göre ücret/katma değer oranlarının düşmesi 
kaçınılmaz olur8. Bu totolojik sonucu analitik bir doğrultuda geliştirebilmek için "mark-up" 
oranlarındaki değişmelerin ücret payı üzerindeki etkisini araştırabiliriz.

Ücret/katma değer oranının tanım gereği düşmesi için (i) "mark-up" oranının 
düşmediği bir durumda reel ücretlerin gerilemesi (veya-aslında aynı şey olan- 
değişmeyen bir teknoloji içinde ücretlerin değişken maliyetler içindeki payının düşmesi);
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TABLO İli: ÜCRET GÖSTERGELERİ, 1976-1986

Sanayide Ücret/
Reel Ücret Göstergeleri K. Değer (%)_____  İmalat Sanayii Göstergeleri

SSK
İşçileri İmalat Sanayii Emek Verimliliği İstihdam

Yıllar Toplam Kamu Özel Toplam Kamu Özel Toplam Kamu Özel Kamu Özel
( 1) (2 ) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8 ) (9) (10) (11)

1976 100.0 100.0 100.0 100.0 27.5 34.8 31.7 100.0 100.0 100.0 100.0
1977 102.4 130.7 112.7 120.1 40.4 34.6 36.9 87.4 111.1 112.2 99.0
1978 95.2 136.2 110.9 120.6 46.3 33.1 37.7 73.1 105.1 112.8 108.9
1979 82.3 142.4 117.0 127.4 51.8 32.2 38.7 59.8 ■ 99.7 114.9 103.0
1980 57.6 123.6 88.1 101.8 35.3 27.6 30.7 73.0 84.2 112.2 106.4
1981 53.6 133.1 103.9 106.9 22.9 27.7 25.3 126.8 91.7 106.2 112.0
1982 54.4 127.5 95.8 106.2 20.3 26.3 23.5 131.5 96.2 104.0 119.5
1983 56.9 117.4 100.4* 106.5 23.3 26.0* 25.6 101.8 98.2* 109.0 108.7'
1984 51.8 95.4 89.2 91.0 23.7 23.8 23.8 87.0 102.2 106.0 115.4
1985 49.1 90.8 91.7 90.9 ,, 19.2 24.7 22.4 100.7 98.5 104.8 119.2

*:Kapsam 1983'te daraldı.
Kaynaklar va Notlar: Sütun 1 DİE tarafından yayımlanan SSK (gündelik) ücret serilerine, sütun 2-11 ise yine DİE 
yayınlarından elde edilen imalat sanayii sayım ve anketlerine dayanıyor. Sütun 2-4'teki ücretler işçi başına yıllık 
ücretlerdir. Ticaret Bakanlığı/Hazine Müsteşarlığının toptan eşya fiyatları indeksleri reel ücret hesaplamalarında 
deflatör olarak kullanıldı. Aynı indeksin sınai mallarla ilgili alt grubu emek verimi (sabit fiyatlara işçi başına katma 
değer) hesaplamalarındaki deflatördür.

veya (ii) reel ücretlerin artmadığı bir durumda "mark-up" oranının yükselmesi; ya da (iii) 
aynı zamanda hem reel ücretlerin gerilemesi, hem de "mark-up" oranının yükselmesi 
gerekir^. Ree| ücretlerle "mark-up" oranı arasında zıt yönlü bir fonksiyonel ilişki -ya da 
klasik/Sraffa'gil iktisadın kullanıldığı anlamda ücret/kâr karşıtlığı- varsa, bu iki 
değişkenden herhangi birindeki oynamanın ücret payı üzerindeki etkisini doğrudan 
tahmin etmek de mümkün olabilir.

. Tablo IV 1963-1985 yıllarını belli sayıda alt- döneme ayırıyor ve bunlardan 
herbirinde imalat sanayimdeki ortalama "mark-up" oranlarını reel ücretlerin ortalama 
büyüme hızlarıyla karşılaştırıyor. Tablodaki bulgulardan hareketle özel sanayiye ilişkin 
olarak iki gözlem yapabiliyoruz:

İlk olarak, "normal" dönemlerde "mark-up" oranlan ile reel ücret hareketleri 
arasında zıt yönlü bir ilişkinin var olduğu izleniminin doğduğunu söyleyebiliyoruz. Bu 
gözlemin tek istisnası 1978/79'a ilişkindir. Bu iki yıl içinde arz tıkanmaları nedeniyle kâr 
marjlarında ani sıçramaların yaygınlaştığı ve sanayi ürünlerinde muhtemelen "esnek 
fiyatlama" ilkesine geçici bir geçişin gerçekleştiği söylenebilir. Yani gerçekten istisnai bir 
alt-dönem söz konusudur.

İkinci olarak -ve bir kez daha 1978/79'u karşılaştırmanın dışına kaydırırsak- 1980'li 
yıllarda önceki dönemlere kıyasla "mark-up" oranlarında belirgin bir yükselmenin 
meydana geldiği saptanabiliyor. Bu gözlemin ücret/katma değer oranlarındaki 
gerilemelerle doğrudan ilgili olduğu; aynı yıllarda reel ücretlerde gözlenen gerilemenin de 
ücret payını "mark-up" oranındaki değişmeyle aynı doğrultuda etkilediğini söylemeliyiz.

Temel bölüşüm ilişkilerinin 1980 sonrasında çarpıcı bir biçimde sermaye lehine, 
emek aleyhine değişmiş olduğu açıktır*10). Dikkatimizi, bu kez de, "sermayenin dünya 
çapında birikimi"nin gerekleri açısından Türkiye'nin konumuna çevirecek olursak, beynel-

78



TA B LO  IV: İM A LA T  SA N A YİİN D E "M A R K -U P" O R A N LA R I VE
R EE L Ü C R E T L E R

Reel Ücretlerde 
Ortalama Değişme (%) Mark-Up Oranı (%)

YILLAR Kamu Özel Kamu Özel

1963-66 6.3* 4.7* 48.1 27.0
1967-70 5.4 6.5 86.1 19.4
1971-74 -1.1 -0.7 71.8 29.0
1975-77 14.9 15.4 41.5 26.5
1978-79 4.4 1.9 27.1 34.3
1980 -13.2 -24.7 20.5 35.3
1981 7.7 17.9 22.5 32.2
1982 -4.2 -7.8 31.0 31.9
1983** -7.9 4.8 36.5 32.3
1984 -18.4 -t, -11.2 30.0 32.0
1985 -4.8 2.8 36.5 28.6
1980-85 -7.2 -3.8*** 29.5 32.1

*:1964-66 **: Özel sanayide kapsam daraldı ***: 1983 hariç yıllık değişmelerin ortalaması

Kaynaklar ve Notlar: Sütun 1 ve 2 için Tablo 3. Sütun 3 ve 4 için Özmucur (1987); ancak bu 
sütunların 1985 rakamı tarafımızdan hesaplandı. "Mark-up” oranları (göreli kâr marjları) = (G. safi 
üretim değeri) / (değişken maliyetler -ücretler dahil-) - 1.

milel sermayenin Türkiye'deki ücret hareketlerini beynelmilel para cinslerinden 
değerlendireceğini; bunlardaki değişmeleri emek verimi düzey ve eğilimindeki 
değişmelerle birlikte potansiyel yatırım alanları olan "benzer" ülkelerle karşılaştıracağını 
ve ülkeler arasındaki "çekicilik derecelerindeki farklılıkların böylece ortaya çıkacağını 
söyleyebiliriz. Bu doğrultuda bir adım olarak Tablo V'te Türkiye göstergelerini Güney 
Kore, ispanya, Yunanistan ve Portekiz ile karşılaştırıyoruz.

1980'li yıllarda TL'nın dış değerindeki reel aşınmanın, beynelmilel sermayenin 
perspektifi açısından ücret gerilemelerinin etkisini güçlendirmiş olduğu Tablodan ortaya 
çıkıyor: Tablo V’in 1. sütununu, Tablo lll'ün 5. sütunu ile karşılaştırdığımızda dolar 
cinsinden ücretlerdeki gerilemenin reel ücretlerdeki düşüşleri fazlasıyla aşmış olduğu 
gözleniyor. Ancak, beynelmilel sermaye açısından Türkiye'nin çekicilik derecesindeki 
değişmeler -yukarıda da değindiğimiz gibi- emek verimi eğilimlerine de bağlıdır ve bu 
açıdan Türkiye sanayiinin diğer ülkelere göre durağanlığı, ücret gerilemelerinin "olumlu" 
etkilerini kısmen ortadan kaldırır görünmektedir. Bu zıt yönlü etkenlerin bir bilançosunun 
çıkarılması ayrı bir incelemeyi gerektiriri11).

Emek-sermaye ilişkilerinin birkaç yıl içinde dramatik bir şekilde emek aleyhine 
dönüşmüş olması, kanımızca, kesinlikle 1980'li yılların askeri ve siyasi iktidarlarına 
egemen olan tutucu/otoriter ideolojiden kaynaklanan bilinçli gelir politikaları tarafından

79



TA B LO  V: İM A LA T SA NAYİİNDE $ C İNSİNDEN SAATLİK
Ü C R E T LE R  VE EM EK  VE R İM İ K A R Ş IL A Ş T IR M A L A R I

Türkiye Güney Kore İspanya Yunanistan Portekiz
Emek Emek Emek Emek Emek

Yıllar Ücret Verimi Ücret Verimi Ücret Verimi Ücret Verimi Ücret Verimi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (1 0 )

1 9 7 6 1 .21 1 0 0 .0 * 0 .4 7 1 0 0 .0 1 .7 5 1 0 0 .0 1 .2 3 1 0 0 .0 1 .3 5 1 0 0 .0
1 9 7 7 1 .61 1 0 3 .7 0 .6 2 1 1 0 .9 2 .0 3 1 0 5 .3 1 .4 7 9 4 .9 1 .2 4 9 8 .0

1 9 7 8 1 .8 2 9 5 .9 0 .8 4 1 2 4 .7 2 .5 3 1 3 0 .9 1 .8 2 9 6 .4 1 .2 6 8 8 .7

1 9 7 9 2 .4 6 7 4 .7 1 .0 9 1 2 9 .1 3 .5 5 1 4 0 .2 2 .1 7 9 6 .7 1 .3 5 9 4 .7
1 9 8 0 1 .6 7 7 2 .8 1 .0 4 1 2 3 .8 3 .9 4 1 4 3 .3 2 .4 0 9 2 .8 1 .6 2 1 0 8 .7
1981 1 .6 4 8 9 .0 1.11 1 2 7 .2 3 .6 4 1 4 9 .8 2 .3 5 8 8 .5 1 .5 9
1 9 8 2 1 .4 0 9 2 .4 1 .1 9 1 2 7 .5 3 .5 8 1 5 5 .6 2 .6 0 8 8 .9 1 .4 7
1 9 8 3 1 .3 6 8 3 .4 1 .2 4 1 3 0 .0 3 .1 5 1 6 1 .8 2 .3 6 8 9 .4 1 .2 3

1 9 8 4 1 .1 2 7 9 .3 1 .2 3 1 4 2 .0 3 .1 7 2 .3 3 8 9 .3 1 .1 8

1 9 8 5 1 .11 8 2 .0 1 .3 3 3 .2 7 2 .2 7

(•) 1974-76 <
Kaynaklar ve Notlar: Ana kaynaklar ve yöntemler için bk. Boratav (1987a). Bu kaynaktaki aylık 
ücret bulguları saatlik ücretlere her ülke için ILO Yıllıklarında verilen haftalık çalışma saatleri kul
lanılarak çevrilmiş; Türkiye için ise iş kanunundaki çalışma saatleri esas alınmıştır. Sütun 2 Türel 
(1987)'den alınmış; sadece 1985 rakamı sınai toptan eşyaları deflatör olarak kullanılmak suretiyle 
tarafımızdan hesaplanmıştır.

belirlenmiştir. Sıkıyönetimin işgücü piyasasına koyduğu yasaklar ve polisiye önlemlerle 
başlayan; 1982 anayasasının ve bunu izleyen çeşitli yasaların işçi-işveren ilişkilerinde 
disiplin kurmaya dönük düzenlemeleriyle geliştirilen ve Özal hükümetinin "sözleşmeli 
personel" statüsünü yaygınlaştırma girişimleri ile hâlâ sürmekte olan bu politikaların 
çeşitli öğelerinin dökümü ve eleştirisi son yıllarda yeterince yapılmıştır ve bunları bu 
yazıda tekrarlamak niyetinde değiliz. Ancak bu emek-aleyhtarı politika önlemlerinin 
listesine kısa bir bakış dahi 1980’li yıllarda ücrotlordo saptanan göreli ve mutlak 
gerilemenin ardında farklı nedensellik ilişkileri aramayı gereksiz kılacaktır.

İşgücü piyasasında bir dizi operasyonla gerçekleştirilmeye çalışılan hedefin, 
işgücünün değerinde anlamlı bir düşüşü (veya daha "tarafsız” bir ifade ile, emek arzı 
eğrisini bütünüyle aşağıya kaydırmayı) sağlamak olarak görmekteyiz. Bu hedefin 
gerçekleşmiş olduğu da açıktır, işgücü piyasasında bu doğrultuda ve bu boyutlarda 
yapısal bir kayma bir kere gerçekleştikten sonra aynı nitelikte operasyonları tekrarlamak 
gereksiz ve yararsız görülebilir ve nominal ücretlerin enflasyon oranına indekslenmesi; 
hatta verimliliğe bağlı ücret sözleşmeleri artık gündeme gelebilir. Bu doğrultuda bir "tavır 
değişikliği" işverenler ve siyasi iktidar açısından "toplumsal barış" erekleri bakımından da 
yeğlenebilir. Bu çözümlerin reel ücret düzeylerini veya ücret/katma değer oranlarını 
düşük noktalarda dondurmak anlamına geleceği; dolayısıyla sermayenin uzun dönemli 
çıkarları ile uyumlu olacağı açıktır.

IV. KÖYLÜLÜK İLE TÜCCAR/TEFECİ (TİCARİ/MALİ SERMAYE)
Küçük meta üretiminin en yaygın üretim ilişkisi olduğu bir tarımsal yapı için en 

uygun bölüşüm şeması nedir ? Ücretli işçiliğin ve kiracılığın bulunmadığı "saf" biçimiyle 
küçük meta üretiminde köylü tarafından üretilen safi hasılanın ticari kâr, (tefeciye veya

80



bankalara ödenen) faiz ve net üretici geliri arasında paylaşılması, gerekli çerçeveyi 
oluşturmalıdır. Böyle bir çerçevenin uygulanmasında, hareket noktası olarak tarımsal 
ürünlerin nihai piyasalardaki fiyatları alınır. Her ürün için birim üretim giderlerinin, 
taşıma-depolama giderlerinin ve işlenen ürünlerde katma değer öğelerinin nihai fiyattan 
düşülmesi ve safi hasılaya düşen faiz yükünün ayrıca hesaplanması gerekir^12).

Bu türden bir hesaplamanın veri tabanı köy monografilerinden oluşabilir; ancak 
bunlar da köylünün temel bölüşüm ilişkileri içindeki göreli durumunu kesintisiz 
izlememize imkân veren zaman serilerini sağlayamaz. Bu durumda varolan istatistiklere 
sığınma durumundayız. Bunlardan türetilen iki ayrı gösterge,eksikliklerine rağmen, 
küçük meta üretimine ilişkin bölüşüm ilişkilerini ifade edebilmektedir. Bu göstergeleri 
kullanarak yapılan yorumların piyasaya dönük küçük ve orta boyutlu çiftçilik ile sınırlı 
olduğunu vurgulamamız gerekiyorf13).

Kullanacağımız göstergeler (i) tarımın ticaret hadleri ve (ii) tarımsal (veya tarıma 
dayalı) ürünler üzerindeki ticari marjlardır. Tarımın ticaret hadlerini hesaplamada 
kullandığımız iki fiyat indeksi çiftçinin eline geçen fiyatlar ile tarım dışı girdiler için çiftçinin 
ödediği fiyatları temsil etmekte ise, bu göstergede meydana gelen hareketler köylünün 
geri piyasa bağlantıları tarafından "sıkılma” derecesindeki değişmeleri yansıtır. Daha 
somut bir ifade ile, tarımın ticaret hadlerindeki hareketler, pazarlanan birim ürün değeri 
içinde çiftçinin eline geçen gayri safi üretim değeri ile tarım-dışı girdilere tekabül eden 
üretim giderleri arasındaki marjın açılıp açılmadığını gösterir. Tablo ll'yi izleyerek, tarıma 
dönük girdilerin pazarlanmasının sanayi sermayesi tarafından denetlendiğini kabul 
edersek, tarım ticaret hadlerindeki oynamaların sanayi sermayesinin ticari işlevleri içinde 
köylü tarımından el koyduğu artıktaki göreli hareketleri ifade ettiğini söyleyebilire.

ikinci göstergemiz olan ticari marjlardaki değişmeler ise bir başka fiyatlar makası 
ile ilgilidir: Bu durumda söz konusu olan fiyat indeksleri, tarımsal (veya tarıma dayalı) 
ürünlerin nihai kullanıcılarının (tüketicilerin veya yurt dışındaki ithalatçıların) ödedikleri 
fiyat ile çiftçinin eline geçen fiyatlardan oluşur. Bu anlamdaki ticari marjlarda meydana 
gelen oynamalar, nihai kullanıcının birim ürün için ödediği fiyat içinde çiftçinin elinde 
kalan gayri safi üretim değerinin göreli büyüklüğündeki değişmeleri yansıtır. Bu da, ileri 
piyasa bağlantıları içinde ticaret sermayesinin köylü tarımının yarattığı artığa el 
koymasını ifade etmektedir. Artık-ürünün faiz ödemeleri biçimine alan bölümü bağımsız 
olarak hesaplanmalıdır.

Bu iki göstergenin hiçbiri köylü tarımının yarattığı safi hasılanın içsel bölüşümünü 
tam olarak yansıtmaz; bütünün sadece parçalarını ortaya koyarlar. Ancak geleneksel 
istatistik verileri üzerinden hesaplanabilme gibi bir kolaylığı sahiptirler. Her iki 
göstergenin de, tarım sektörünün karşı karşıya geldiği (ve Tablo ll'de 1-5 ve 9. mal 
gruplarını içeren) göreli fiyat hareketlerinden kaynaklanan bölüşüm değişmelerini ifade 
ettiğini; ancak buna rağmen temel bölüşüm ilişkilerine ait olduklarını bir kez daha 
belirtelim. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, küçük meta üretimi içinde artığa el koyma 
piyasa ilişkileri içinde gerçekleşir ve göreli fiyat hareketleri ile değişmelere uğrar.

Köylülük için önem taşıyan bu bölüşüm göstergelerinin 1976- sonrasında 
gösterdiği hareketlerin incelenmesine Tablo VI ile başlıyoruz. Tablodan ortaya çıkan en 
çarpıcı bulgu, 1976/77 ile 1986 arasında tarımın ticaret hadlerinde meydana gelen 
dramatik düşmedir: Bu düşme, zımni GSYİH deflatörü ile hesaplandığında (1977’den 
1986'ya) % 53'ü, toptan eşya fiyatlarından yapılan hesaplamada ise (1976'dan sonra) % 
40'ı bulmaktadır. CumhUiiyet Türkiyesi'nin 63 yıllık tarihi boyunca Türkiye köylüsünü bu 
derecede ağır "fiyat şoku" ile karşı karşıya geldiği başka bir dönem arayanlar, büyük 
buhranı izleyen 1930'lu yılları bulacaklardır. Bu yıllarda dahi iç ticaret hadlerinde tarım
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aleyhine değişme (aynı serileri kullanarak ve 1928/29’u izleyen yedi ve beş yıl içinde) 
sadece % 26'6 ve % 43'9’u bulmaktadır*14).

TABLO VI: TARIMSAL TİCARET HADLERİ VE TİCARİ MARJLAR:
1 9 7 6 -1 9 8 6

TİCARET HADLERİ TİCARİ MARJLAR

GSYİH Toptan Ekmek/ Şeker/ P.Basma' Margarin/ Tütün (x)/ Pamuk (x)/ 
Yıllar Deflatörü Fiyatlar Buğday Ş.Pancarı Pamuk Ayçiçeği Tütün (ç) Pamuk (ç)

ile ile

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1976 100.0 ' 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1977 102.6 97.2 105.7 91.7 88.3 87.6 79.2 120.1
1978 85.1 85.0 110.7 93.8 81.6 99.5 100.2 134.2
1979 69.3 67.5 118.2 99.2 68.0 92.6 84.7 155.2
1980 59.8 62.7 122.1 190.1 67.8 118.2 182.4 107.6
1981 59.8 67.7 106.8 135.1 186.0 133.5 183.6 164.4
1982 53.7 63.0 118.6 121.9 72.5 126.7 199.1 183.5

1983 51.9 58.8 130.0 118.7 95.9 113.4 243.6 203.3

1984 52.7 66.8 121.9 118.7 93.1 188.1 250.5 222.4

1985 49.7 63.3 120.2 112.3 114.8 141.1
1986 48.2 60.1 116.5 115.9 102.4 124.9

Kaynaklar ve Notlar: Bütün sütunlar için 1983 ve 1987 DİE Yıllıkları. Sütun 1. faktör fiyatları ile 
GSYİH’nın tarım ve sanayi sektörleri zımni fiyat deflatörlerinden; sütun 2 ise önceki tablolarda 
kullanılan toptan eşya fiyatları indeksinin tarımsal ve sınai mal gruplarının fiyat hareketlerinden 
hesaplandı. Sütun 3-6 İstanbul perakende fiyatları indeksi ile çiftçinin eline geçen fiyatlar indeksi 
aramdaki oranın indeks sayılarıdır. Sütun 7-8 ise TL cinsinden birim ihraç fiyatları indeksi ile çiftçinin 
elino goçon fiyatlar indeksi arasındaki oranın indeks sayılarıdır. Çiftçinin eline geçen pamuk fiyatları 
sütun 5'te kütlüye, sütun 8 'de saf pamuğa aittir.

Bu derecede ağır bir fiyat şoku ile karşılaşan piyasaya dönük köylünün ya 
piyasadan çekilerek içe kapanması; ya da zıt yönde hareket ederek düşen reel fiyatlarla 
pazarlanan ürün miktarını artırmaya çabalaması beklenir. Bu ikinci yola yönelmede aile 
emeğinin daha yoğun kullanımı ve borçlanma oranlarını artırarak tarımsal girdilerin 
düzeyini korumaya çabalamak köylünün elindeki ana "uyum araçları'Yıı oluşturur. Türkiye 
köylüsünün incelenen dönemde piyasayla gerçekleştirdiği bütünleşme düzeyi, 
piyasadan kopmayı gerçekçi bir seçenek olmaktan çıkarıyordu. Nitekim göreli fiyatların 
bozulduğu 1976-1985 yılları arasında nüfus başına reel tarımsal GSYİH % 25 oranında 
artmıştır. (Tablo VII, sütun 2)

Göreli fiyat bozulmaları ile üretim artışlarının çiftçinin reel geliri üzerindeki net 
etkisini gösterebilecak göstergeler inşa edebilir miyiz? Tablo VII, bu doğrultuda bir çaba 
ile oluşturuldu, Tablonun 4. ve 8. sütunları fiyat ve üretim hareketlerinin adam başına 
çiftçi reel gelirlerini hangi doğrultuda ve ne kadar değiştirdiğini göstermektedir. Faal 
tarımcı nüfus başına -sabit veya cari fiyatlarla- tarımsal GSYİH, sınai fiyatlar cinsinden 
alım gücü karşılığına dönüştürülmektedir. Bu dönüştürmede tarım/sanayi ticaret hadleri
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(sütun 4) veya GSYİH'nın sanayi sektörü zımni deflatörü (sütun 7-8) kullanılmaktadır. 
Görüldüğü gibi 1976-1985 yılları arasında fiyat bozulmalarının çiftçi gelirleri üzerideki 
olumsuz etkisi, tarımsal hasılada gerçekleşen adam başına üretim artışları tarafından 
telâfi edilememiştir: Sınai malların alım gücü üzerinden çiftçilerin percapita  reel gelirleri, 
bu dönemde % 38,4 % 36,7 oranlarında gerilemektedir*15).

TABLO VII: ADAM BAŞINA ÇİFTÇİ GELİRLERİ ÜZERİNDE 
FİYAT VE ÜRETİM ETKİLERİ

Tarımsal Adam başı- Tarımsal
GSYİH/ na tar. reel GSYİH/Tar. Adam başı

Tar. faal hasılanın faal nüfus na tar. reel
nüfus 1968 Tarım alım gücü Cari fiyatlar GSYİH'nın . hasılanın
fiyatları cin (Din Ticaret (a) lndeks= Cinsinden Sanayi için alım gücü (7)'nin

sinden TL İndeksi Hadleri (2x3)/100 TL deflatoru (b)= (5/6) İndeksi
LLAR (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1976 3.708 100.0 100.0 100.0 15.279 1.000 15.279 100.0

1977 3.706 100.0 102.6 102.6 19.250 1.203 16.002 105.4
1978 3.846 103.7 85.1 88.2 26.650 1.936 13.765 90.7
1979 3.995 107.7 69.3 74.6 41.597 3.572 11.645 76.7
1980 4.105 110.7 59.8 66.2 83.521 8.091 10.323 68.0

1981 4.144 111.8 59.8 66.9 120.975 11.599 10.430 68.7
1982 4.399 118.6 53.7 63.7 152.900 15.376 9.944 65.5
1983 4.387 118.3 51.9 61.4 192.692 20.141 9.567 63.0
1984 4.534 122.3 52.7 64.5 308.863 30.451 10.143 66.8
1985 4.636 125.0 49.7 61.6 432.008 44.935 9.614 63.3

Kaynaklar ve Yöntemler: Sütun 3 Tablo 6‘dan, tarımsal GSYİH DİE 1983 ve 1987 Yıllıklarından 
alındı: Sütun 6yı aynı Yıllıklardan biz hesapladık. 1980 yılının faal tarımcı nüfusu 1980 nüfus sayımı 
sonuçlarından alındı. 1985 sayımına ilişkin olarak faal nüfus bulguları henüz yoktur;bunun yerine 
kırsal nüfus rakamları kullanılarak tarımcı faal nüfus şu yolla tahmin edildi: 1965, 1970, 1975 ve 
1980 sayımlarının tarımcı faal nüfus/kırsal nüfus oranlarıınn ortalaması (% 47,06) 1985 için de 
geçerli varsayıldı ve bu yıl için tarım kesiminde 11.119.000'lik bir faal nüfus tahminine ulaşıldı. 
1976-79 ve 1981-84 yıllarının faal nüfus rakamları ise 1975, 1980 ve 1985 rakamlarını esas alalrak 
enterpolasyon ile tahmin edildi. Reel per capita gelirlerin sütun 4 ve 7/8'de verilen "alım gücü" 
karşılıklarının hesaplanması için ana metindeki açıklamaya bakınız.

Dikkatimizi bu kez de ikinci bölüşüm göstergemiz olan ticari marjlara yöneltirsek, 
Tablo VI, bu göstergeyi oluşturan göreli fiyat hareketlerinin (tarımsal/tarıma dayalı 
ürünlerin nihai fiyatları ile aynı ürünlerde çiftçinin eline geçen fiyatlardaki oynamaların) 
sonucunu veriyor. Bu fiyat hareketleri Tablo ll'de yer alan 1a, 1b, 2a, 2b ve 6 sayılı mal 
gruplarını ilgilendiriyor. Tablo VI'nın 3-8. sütunları ticari marjların özellikle 1978/79 'dan 
itibaren 1986'ya kadar tüm ürün gruplarında çiftçi aleyhine açılmış olduğunu gösteriyor.

Tablo Vl’da kapsanan ücret mallarında ticari marjların 1980'li yıllarda açılmasında 
bu mallara dönük sübvansiyonların ve fiyat kontrollarının kaldırılması veya sınırlanması
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etkili olmuştur. Bu değişikliğin bölüşüm sonuçları böylece hem çiftçinin, hem de kentli 
tüketici kitlelerin aleyhinde; bu malları pazarlayan -ve daha önce fiyat denetimleriyle 
karşılaşan- ticari sermaye ile sübvansiyon yükü hafifleyen Hâzinenin lehine olmuştur. 
Devlet bütçesindeki, "malî rahatlama"nm nihai olarak hangi grupları etkilemiş olduğu ayrı 
bir araştırma konusudur.

Sadece bölüşüm sorunları açısından değil, dış ticaret politikaları bakımından da 
daha ilginç olan sonuç, pamuk ve tütünün ihraç fiyatları ile çiftçinin eline geçen fiyatlar 
arasındaki makasta gözlenen hareketlerdir. Türk lirasının dış değerinin sürekli olarak 
aşındığı bir dönemde, "ortodoks" beklentilerin aksine, bu önemli ihraç ürünlerinin göreli 
filatları çiftçi lehine dönüşmemiş; devalüasyonlar tümüyle inracatçıya yaramıştır. Göreli 
fiyat bozulmalarının dış ticaret hadlerindeki bozulmayla da açıklanmayacağı Tablo Vl'nın 
bulgularından ortaya çıkıyor. Bu sonuçların ardında yatan etkenlerin derinliğine 
saptanması için, söz konusu piyasaların yapısal ve kurumsal özelliklerini 1980 öncesi ve 
sonrası arasında karşılaştıran ayrı bir inceleme gerekli olabilir.

Göreli fiyat hareketlerinin incelenen dönemde genel olarak çiftçi aleyhine 
dönüşmesini nasıl açıklayabiliriz? Kapsamlı bir çözümleme - bu yazının hedeflerini aşan- 
formel bir makro- modeli gerekli kılar. Yine de böyle bir çözümlemeye öncül olabilecek 
birkaç saptama yapılabileceğini sanıyoruz.

Bir kere, sözü geçen fiyat bozulmalarının ekonominin yönetimine "liberal ve piyasa 
tutkunu" bir söylemin egemen olduğu ve korumacı-müdahaleci politika araçlarının giderek 
tasfiyesinin hedeflendiği bir dönemde meydana gelmiş olması ve böylece Dünya Bankası 
kökenli politika reçetelerinin avukatlarının beklentilerini doğrulamamış olması kanımızca 
ilginçtir. Bir diğer gözlem, incelenen dönemde ticari marjlardaki açılmanın esas olarak 
1980'li yıllarda, tarımın ticaret hadlerideki bozulmanın büyük bölümünün ise 1978/79 
yıllarında gerçekleşmiş olması ile ilgilidir. Ekonomik kriz yıllarında meydana gelen iç 
ticaret hadleri bozulmasının iktisat politikası araçlarından bağımsız olarak meydana 
gelmiş olduğunu kabul etmek bize makul geliyor. Türkiye ekonomisinin geçmiş 
eğilimlerine bakarak beklenmesi gereken gelişme 1978-1980 yıllarının kriz koşulları bir 
kere aşıldıktan sonra, tarımın ticaret hadlerindeki bozulmanın zamanla kısmen/tamamen 
telâfi edilmesi ve 1980'li yılların tarım lehine fiyat hareketlerinin egemen olduğu bir dönem 
olarak ortaya çıkması olmalıydı. Bu tür bir gelişmenin niçin meydana gelmediğini ortaya 
koyabilecek bir açıklama olarak bu dönemde tarıma dönük destekleme politikalarının 
kapsam ve içeriğini inceleyelim.

Tablo VIIIA ve VIIIB bu amaçla hazırlandı, ilk saptamamız, (bk. Tablo VIIIA, sütun 
1) kamu kuruluşları ve tarım satış kooperatiflerince yapılan destekleme alımlarının 
tarımsal GSYİH içideki paylarının 1976 ile 1986 arasında gerilemiş olduğunu ve bu 
gerilemenin özellikle 1980'li yıllarda çarpıcı bir boyuta ulaştığını gösteriyor. (Bu 
payınl 985-86 ortalaması % 10,1'dir).

TABLO VIIIA: DESTEKLEME ALIMLARININ GÖRELİ BÜYÜKLÜĞÜ VE 
GÖRELİ DESTEKLEME FİYATLARI

(DESTEK FİYATLARI /TOPTAN FİYATLAR)

Destek
Alm./Tar.K. Ağırlıklı df/ Buğday Pamuk df/ Tütün df/ Çay df/ Ş.pancar Ayçiçeği 

Yıllar Değer (%) Toptan f. df/Top. f. Toptan f. Toptan f. Toptan f. df/Top. f. df/Topt. f.

1976 20.4
—2-----

100.0
----- 3---------

100.0
—4----

100.0 100.0
— 6-------

100.0
— 7--------

100.0
— 8----

100.0
1977-79 18.0 73.5 75.8 77.4 69.7 74.8 70.8 86.0
1980-87 12.0* 64.4 5.8 73.2 46.2* 53.9 60.2 77.4
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TABLO VIIIB: GÖRELİ DESTEKLEME FİYATLARI 
(DESTEKLEME FİYATLARI/TARIMSAL FİYATLAR)

Ağırlıklı di/ Buğday Pamuk df/ Tütün df/ Çay df/ Ş.pancar Ayçiçeği
Yıllık Tar. f. df/Tar. f. Tar. f. Tar. f. Tar. f. 

c
df/ Tar. f.

e
df/Tar. f.

7

1976
1977-79
1980-87

100.0 100.0 

78.8 77.7 
78.0 91.7

100.0

82.6
88.6

100.0
74.2

55.9*

100.0

79.7
65.2

100.0
75.8
72.9

100.0

93.0
93.6

(*): 1980-86
Kısaltmalar, Kaynaklar ve Notlar:
Destek Alm: Cari fiyatlarla destekleme alımlarının toplam değeri.
df: Ortalama destekleme fiyatlarının indeksi. (Bu fiyatlar her ürün için destekleme alımlarının toplam 
değerini alım miktarına bölerek elde ediliyor. Sadece 1987 için ANKA'nın verdiğe -bk. aşağıda 
"kaynaklar"- fiyatlar kullanıldı.)
Tar. K. Değer: Cari faktör fiyatlarıyla GSYİH'ya tarımın katkısı.
Toptan (Top.) f: Önceki tablolarda kullanılan toptan eşya fiyatları indeksi.
Tar. f: Top. f.'ının tarımsal ürünler alt-bölümünün indeks sayıları.
Ağırlıklı df: Tabloda kapsanan ürünlerin ağırlıklı destekleme fiyatlarının indeks sayıları. Her yılın 
ağırlığı o yıla ait destekleme alımlarının göreli büyüklüklerince belirlendi. Sadece 1987'de 1986’nın 
ağırlıkları kullanıldı. Kaynaklar: Destek alm. ve df. için: DPT, Yıllık Programlar (1976-1986); 1987'in 
Df. verileri için: Anka Ekonomik Bülteni, 5.10.1987; diğer veriler için: DİE, 1983, 1985, 1987 
İstatistik Yıllıkları.

Piyasa ilişkileri bu dönemde genel olarak çiftçi lehine dönmüş olsaydı, destekleme 
alımlarındaki daralma, esasen gereksizleşmeye başlayan bir politika aracının giderek 
kaldırılması olarak yorumlanabilirdi. Ne var ki, 1980'li yılların piyasa ilişkilerinde bu türden 
bir düzelme içermediğini biliyoruz. Bu durumda şu soruyu sormak gerekiyor: istikrar 
politikaları gereği desteklemeye ayrılan kaynaklar zorunlu olarak daralmış olsa bile, bu 
sınırların içinde siyasi iktidarlar destekleme fiyatlarını göreli olarak yüksek tutarak, 
çiftçinin karşılaştığı fiyat gerilemesini önlemeye çalışmış; ancak başarıya ulaşamamış 
olabilirler; 1980'li yılların tarıma dönük iktisat politikaları böyle bir çaba içeriyor mu? Tablo 
VlllA'ya bakacak olursak bu soruya olumsuz yanıt verme durumunda kalacağız: 1980'li 
yıllarda destekleme fiyatları belirgin bir biçimde toptan eşya fiyatlarının gerisinde 
tutulmuştur. Toptan eşya fiyatlarına oranla ağırlıklı destekleme fiyatları indeksi 1970’li 
yılların sonları ile 1980'li yıllar arasında (1976 100 iken) 73,5'tan 64,4'e düşmekte; aynı 
eğilim -istikrar gösteren buğday dışında- tüm tekil ürünler için de geçerli olmaktadır.

Fakat iktisat politikası niyetleri açısından daha da anlamlı olanı, destekleme 
fiyatlarının hareketleri ile tüm tarımsal ürünlere ait genel fiyat hareketleri arasında yapılan 
bir karşılaştırmadır. Bu karşılaştırmanın yapıldığı Tablo VIIIB'nin bulguları 1980'li yıllarda 
bir bütün olarak destekleme fiyatlarının genel tarımsal fiyatları -az da olsa- geriden 
izlediğini gösteriyor. (Tablodaki Ağırlıklı df./Tar.f. oranlarından oluşan indeksteki küçük 
gerilemeye bakınız.) İç piyasaya dönük alımlar bakımından fiili kamu tekellerinin 
sözkonusu olduğu şeker pancarı, tütün ve çayda bu doğrultuda bilinçli bir politikanın 
izlenmiş olabileceği sezilmektedir.

Bu gözlemlerden hareketle, tarıma dönük kamu politikalarının "en hayırhah" bir 
yorumla kriz yıllarında oluşan olumsuz fiyat ilişkilerini olduğu gibi tutmayı; biraz daha
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şüpheci bir değerlendirmeyle ise, göreli filatları daha da fazla tarım aleyhine 
dönüştürmeyi hedeflemiş olduğunu söyleyebiliriz. Destekleme alımlarının göreli 
hacmindeki gerileme ve destekleme fiyatlarının genel (hatta, bazı ürünler için tarımsal) 
fiyatların gerisinde tutulması bu doğrultuda katkı yapan mekanizmaları oluşturmuştur.

Köylü üreticinin faiz ödemeleri aracılığıyla tefeciye veya bankalara kaptırdığı 
artık-ürünün göreli büyüklüğündeki değişmelere gelince, bu doğrultuda bir tahmine imkân 
verecek verilerden yoksunuz. Ancak, kaba bir fikir edinmek üzere 1984 yılı içinde 
Çukurova bölgesinde yapılan bir alan çalışmasının bulgularını kullanalım: Buna göre 250 
dönümün altında toprak işleyen çiftçiler cari üretim giderlerinin % 47'sini kredilerle 
karşılamakta ve bu kredilerin % 85 kadarını tüccar ve tefeciden elde etmekte idiler. 
"Gayri resmî" kredi piyasasında 3-6 aylık vadeli borçlanmalar için vade sonu itibariyle % 
60 faiz işletilmekte idi. Reel tarımsal fiyatların gerilediği ve piyasaya sunumun arttığı bir 
dönemde küçük/orta çiftçilerin cari giderlerini karşılamada giderek artan borçlanmaya 
yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebileceğimizi sanıyoruz. Bu saptamayı, 
yukyarıdaki bulguların telkin ettiği oranları Türkiye tarımının tümü için genelleyen aşırı (ve 
kesinlikle gerçekçi olmayan) bir varsayımla tamamlarsak, tarımsal safi hasılanın % 
7,7'sine tefeci faizi biçiminde el konmuş olabileceği tahminine ulaşırız*16).

İleriye dönük bir öngörü yapacak olursak, destekleme politikalarının Türkiye 
tarımında 1970'li yıllardaki kapsamına ulaşmasının artık sözkonusu olmadığını ve köylü . 
gelirlerinin oluşumunda başıboş piyasa mekanizmalarının çok daha belirleyici olacağını 
söyleyebiliriz. Kuramsal çözümlemeler*17) piyasaya dönük bir köylü tarımının kapitalist 
bir tarım-dışı (ve ülke-dışı) ekonomiye karşı -eşitsiz değişime dönük temel eğilimleri 
önlemeyi hedefleyen sistemli kamu politikalarının yokluğunda- yapısal olarak handikaplı 
durumda olacağını telkin ediyor. 1980'lerde olanları bu çerçeve içinde yorurhluyoruz ve 
devletin Türkiye tarımsal yapısı içindeki etkin konumundan bilinçli olarak çekilmeye 
başladığını ve bunun doğal sonucu olarak sınai, ticari ve mali sermayenin tarım 
kesiminde yaratılan artığa el koyma oranlarının belirgin biçinde yükseldiğini ileri 
sürüyoruz. Tarıma ilişkin bölüşüm göstergelerindeki değişmelerin ve destekleme 
politikalarına ilişkin bulgularımızın bu yorumu desteklediğini düşünüyoruz.

V. BURJUVAZİNİN İÇ BÖLÜNMELERİ •
İlk aşamada dolaysız üreticilerden el konan artık, burjuvazinin alt-grupları arasında 

yeniden paylaşılır. Mali varlıklar veya borçlar üzerindeki getiri/faiz oranlan -ve bu ikisi 
arasındaki marjlar-, tarımsal olmayan ürünler üzerindeki ticari marjlar ve bunlardaki 
değişmeleri temsil eden göreli fiyat hareketleri ile mali sistemin vergi, sübvansiyon ve 
transfer öğeleri talî (ikincil) bölüşüm ilişkilerini belirleyen etkenlerdir. Göreli fjyat 
yapılarını değiştiren iktisat politikalarından başlıcalarına örnek olarak (Tablo ll'de 4a/4b, 
5a/5b,9a/9b mal gruplarını etkileyen) döviz kurları, (3. grubu etkileyen) KİT fiyatları ve 
(4a/4b grubunu etkileyen) ihracat sübvansiyonları gösterilebilir. Faizler ve finansal 
sistemle ilgili politikalar mali aktifler ve pasiflerle ilgili getiri oranlarını belirler. Burjuvazinin 
ikincil bölüşüm ilişkileri İçinde farklı ve karşıt konumlarda bulunan ve sözünü ettiğimiz 
iktisat politikaları öğeleri üzerinde iktidarın karar alma süreçlerini etkilemek ve belirlemek 
için çekişen alt-grupları, sınaî, ticarî, malî sermayeden ve rantiyelerden oluşur.

Bu gruplar arasındaki işlevsel ve dolayısıyla kavramsal ayrımlar açık-seçik 
olmakla birlikte, Türkiye ekonomisinin somut koşullarında bunlar içiçe geçmiş durumda 
olabilirler ve hatta -özellikle rantiyeler için- toplumsal tabakalaşmanın diğer'öğeleriyle 
kaynaşma durumları da gözlenebilir. Farklı işlevleri birleştiren grupların tipik örneği, 
holding-türü örgütlenmeye yönelmiş sermaye gruplarıdır. Bunlar, bilindiği gibi, bir yandan



farklı sektörlerde yatay yayılmaya yönelir; diğer yandan da üretim, (ihracat/ithalat dahil) 
pazarlama ve bankacılık işlevlerini dikey bir biçimde bünyelerinde birleştirebilirler. Böyle 
durumlarda sınai, ticari, mali sermaye arasındaki ayrımlar fiilen anlamını yitirir. 
Rantiyelere gelince, bunların, ara tabakaları (özellikle profesyonel gruplar ile 
bürokrasinin üst katmanlarını) ve müteşebbis burjuva ailelerinin ("tüketici") bireylerini de 
içeren heterojen bir grup oluşturduğu açıktır. Yine de, ileride tartışacağımız üzere, 
rantiyelerin ekonomik bakımdan anlam taşıyan bölümünün göreli olarak küçük ve daha 
homojen bir grup olduğu tahmin edilebilir.

Bu gözlemlere rağmen, (özellikle holding-türü dikey entegrasyon çerçevesi içinde) 
sözünü ettiğimiz gruplar-arası içiçeliğin kapsamı fazla abartılmamalı. Bir örnek olarak 
Türkiye'de özel bankalarla holdingler arasındaki ilişkiyi verelim: 1987'de ülkede faaliyet 
gösteren 26 özel ve yerli bankanın 15'i 12 sermaye grubu tarafından denetlenmek- 
teydi<18). Bu, bir yandan sınai ve ticari burjuvazinin belli bir kesiminin bankacılık faaliyet
lerini geniş ölçüde denetim altında tuttuğunu göstermektedir; öte yandan da iş aleminin 
çok geniş bir kesitinin bankacılık sektörü üzerinde mülkiyete dayalı herhangi bir kontrol 
icra edemediği gerçeğini ortaya koymaktadır. Benzeri bir gözlem ithal girdileri ticari 
sermaye (ithalatçılar) tarafından karşılanan; ürünlerinin ihracatı ise yine 15-20 sermaye 
grubunun kontrol ettiği ihracatçı sermaye şirketlerinden geçirilerek pazarlanmak zorunda 
kalan tipik Türk sanayicisi için de yapılabilir. Bu bağlamda ilişkileri karmaşıklaştıran bir 
diğer durum, burjuvazinin değişen ekonomik koşullar karşısında belli faaliyet 
alanlarından veya işlevlerinden diğerlerine geçebilme esnekliğinin de çeşitli sermaye 
grupları için farklı olmasıdır. Burada da, büyük sermaye gruplarının orta boyutlu ve 
(özellikle sabit ve üretken sermayeye kaynak bağlayarak) uzmanlaşmış iş adamlarına 
göre daha büyük bir esneklik gösterdikleri tahmin edilebilir.

Dolayısıyla, Türkiye burjuvazisinin sosyo-ekonomik anatomisinin derinlemesine 
incelenmesi, bu sınıfın alt grupları arasındaki bölüşüm karşıtlıklarını kavramanın ön 
koşulu olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür bir inceleme elimizde olmadığı için sınai, mali, 
ticari sermaye ile rantiyelerin görel ekonomik durumlarındaki değişmeleri yansıtan bazı 
nicel göstergeleri incelemekle yetineceğiz. Tablo IX bu göstergeleri özetliyor.

Sütun 1-4, sınai artığın iç dağılımında 1980'li yıllarda faiz ödemelerinin vergiden 
önceki kârlar karşısında dramatik bir biçimde ilerlemiş olduğunu gösteriyor. Tablonun 
kapsadığı sanayi gruplarında sınai artık içinde faizlerin payı 1986'da % 40-60 arası bir yer 
işgal etmektedir ve bankalar sistemine daha rahat ulaşabilen büyük şirketlerin orta boylu 
Eskişehir sanayiine göre daha ağır bir faiz yükü altında oldukları anlaşılmaktadır.

Bu dönüşüme, rantiyelere pozitif reel faiz sunulmasına ilişkin politika kararının ve 
mevduat/kredi faiz hadleri arasındaki aşırı marjın yol açtığı açıktır. Bu durumun,
1980-sonrası ekonomik modelin sanayi sermayesi tarafından en çok eleştirilen öğesi 
olduğunu da eklemek gerekir. İzmir Sanayi Odası başkanının faizlerle ücretler arasındaki 
bir karşıtlık biçiminde formüle ettiği aşağıdaki yakınmalarının bu bakımdan ilginç olduğunu 
sanıyoruz;

"Maliyetler içinde emeğin payının hammaddeden hemen sonra yer alması gerekir. 
Doğal durum budur. Ancak şu anda Türkiye'deki işletmelerde faizin maliyet içindeki payı 
emeğin aldığı payın iki katına ulaştı... Bir işletmede emeğin değeri, finansman değerinin 
yarısına düştüyse, orada dengesizlik var demektir. Biz sanayiciler, işçinin emeğinden 
kısıp hayatiyetimizin devamı için para maliyetine ilaveler yapıyoruz. Tek pazarlığımız 
işçimizle oluyor. Mevduat, faiz, enerji, hammadde fiyatlarıyla pazarlık gücümüz yok... 
işverenler zam + îaiz kıskacına girmişlerdir. Zamdan ve faizden... kısıntı yapıp işçimize 
veremiyoruz.”(19>
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TABLO IX: ARTIĞIN İÇSEL DAĞILIMININ GÖSTERGELERİ

Sınai Artığın İçsel GSYİH içinde Rantiye Gelirlerinin
Dağılımı (%) Ticaret ve Finans Göstergeleri

En Büyük Eskişehir MGTi-
500 Firma Sanayii carot

Yıl
Faiz ve 

Kira 
1

Sınai
Kâr
o

Faiz
3

Sınai 
Kâr 
,j

Finans/
GSYİH

(%)
5

Reel Defla- Mevdu- 
Ticaret/ Banka törü/ at Faiz- 
GSYİH Kârları Toptan leri/GS- 

(%) İndeksi Fiyatlar YİH (%)

Reel
Faiz

Geliri
İndeksi

Reel
Faiz

Haddi
(%)

1979 13.3 86.7 1.8 15.3 100.0 100.0 0.7 100.0 -47.9
1980 ------ ------ 22.2 77.8 1.8 16.3 247.3 108.4 1.2 170.0 -80.9
1981 ------ ------ 36.3 63.7 2.2 17.2 429.4 112.8 4.9 779.2 + 0.7
1982 60.2 39.8 39.2 60.8 2.0 17.3 437.5 116.5 5.6 960.4 + 12.3
1983 65.8 34.2 53.7 46.3 1.9 18.0 329.0 116.2 4.5 787.1 + 5.4
1984 42.2 57.8 42.0 58.0 2.7 18.4 636.7 116.8 9.5 1756.0 + 3.7
1885 42.1 57.9 46.0 54.0 2.9 17.6 617.6 111.9 9.8 1907.2 + 10.1
1986 61.8 38.2 39.0 61.0 2.9 17.5 968.8 112.0 10.0 2129.0 + 25.6

Kaynaklar ve Notlar: Sütun 1ve 2 Özötün (1987)’den sütun 3 ve 4 ESO (1985, 1987)'den, 
sütun 5-8 DİE 1983, 1985 ve 1987 İstatistik Yıllıkları'ndan hesaplandı. Sütun 9-11: Sütun 9 ve 
10'daki faiz geliri vadeli ve döviz tevdiat hesaplarındaki mevduattan elde edilen faizlerin toplamıdır. 
Vadeli mevduat verileri DİE 1985 vo 1987 istatistik Yıllıkları'ndan ve 1987 VIII-IX, Aylık istatistik 
Bülteni'nden; döviz tevdiat hesapları verileri Merkez Bankası 1986 Raporu’ndan, 1979-84 için vadeli 
mevduat yıllık faiz hadleri Coşan (1985)'ten elde edilde. Döviz hesaplarının ve 1985-86’nın vadeli 
mevduat faizleri Merkez Bankası'ndan sözlü olarak elde edildi.

Gayri safi faizlerdeki büyük artışın yarattığı kazançlar hangi gruplar arasında 
paylaşılmıştır? Tablonun 5-7 ve 9-11. sütunları bu soruyu yanıtlama doğrultusunda bazı 
ipuçları veriyor: 1979-1986 arasında mali kuruluşların GSYİH içindeki payı % 50'yi aşan 
oranda yükselmiştir (sütün 5) ve bu gelişmeden asıl yararlanan gelir türünün banka 
kârları olduğu sütun 7’den anlaşılmaktadır*20).

Öte yandan, banka kârlarını rantiyelere intikal eden faizlerle karşılaştırırsak, 
rantiye gelirlerindeki artışın mali sermayenin kazançlarının bir hayli üstünde seyrettiği 
açıkça ortaya çıkıyor: Vadeli mevduat ile döviz hesaplarından elda edilen faizlerin 
1986’da GSYİH'nın % 10‘una ulaşmış olması şaşırtıcı bir gelişme olarak gözleniyor. 
1979-1986 arasında bu iki kategodiden oluşan faiz ödemeleri de reel olarak 21 misil artış 
görünmektedir. Bu hesaplamalara rantiye gelirlerinin pek çok kaleminin ve altın, döviz ve 
gayrimenkul gibi varlıklar üzerindeki değer artış öğelerinin dahil olmadığı da açıktır. 
Kısacası, 1980'li yılların ekonomik ortamından en çok yararlanan grubun rantiyeler 
olduğunu söylemek bize doğru görünüyor.

Ancak, rantiyeler kimdir? Toplumsal bileşimleri nedir? Bir anlamda bunların 
"tasarruf edenler” olduğu doğrudur. Resmi ideoloji bu basit gerçeği, "tasarruf edenlerin 
herkes, yani "halk" olduğu savına dönüştürerek izlenen politikayı bölüşüm ölçütlerine 
göre de savunmaya teşebbüs ediyor. Rantiyelerin büyüklüğü ile ilgili tek dolaylı 
gösterge, bankalar sistemindeki vadeli mevduat hesaplarının sayısıdır. 1986’da bunlar 8 
milyona ulaşmakta idi. Ancak, 3 milyon TL'nın altındaki hesaplar toplam hesapların % 
94,3'ünü oluşturmakta ve toplam vadeli mevduatın sadece % 45'i bu küçük hesaplarda 
bulunmaktadır. Toplam hesapların yalnızca 460.000'ı ise mevduatın % 55'ine sahip 
görünmektedir*21). Tek bir ’’tasarrufçu"nun hesaplarını farklı bankalara yaymasının doğal
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olduğunu dikkate alırsak ve banka mevduatı dışında plasmanları olan rantiyelerin de 3 
milyon TL'nı aşan mevduat sahipleri ile aşağı yukarı aynı olduğunu varsayarsak, 
ekonomik bakından anlamlı olan rantiyelerin yarım milyonu aşmayan bir grup oluşturduğu 
ve rantiyeleri "halk" ile özdeşleştiren ideolojik savın dayanaksız olduğu sonucuna 
ulaşırız.

İkincil bölüşüm ilişkileri içinde ticari sermayenin göreli durumuna gelince, Tablo 
IX'da buna ilişkin göstergelerin 1980'li yıllarda çok aşırı olmamakla birlikte belirgin 
ilerlemeler gösterdiğini söyleyebiliyoruz: Ticaretin GSYİH içindeki payı ve sütun 8'in 
temsil ettiği ticari marjlarla ilgili genel göstrege (GSYİH'nın ticaret kesimiyle ilgili zımni 
fiyat deflatörü İle toptan eşya fiyatları indekslerinin birbirine bölünmesinden oluşan 
indeks) özellikle 1984'e kadar yükseliyor. Ancak ihracata dönük ticari sermayeye intikal 
eden ve incelenen dönemde büyük artışlar kaydettiği bilinen artık kategorilerden bir 
bölümünün bu hesaplamaların dışında kaldığı da söylenmelidir: İhracatçılara ödenen 
vergi iadelerinin toplam sınai ihracata oranı 1980 ile 1984 arasında % 6'dan % 16’ya 
yükselmiştir!22) ve bu sübvansiyon kategorisinin GSYİH'nın % 2’sine yaklaştığı tahmin 
edilebilir*23). Bunlara özellikle büyük sermaye şirketleri içinde örgütlenen ihracatçılara 
sağlanan faiz ve vergi sübvansiyonlarını da eklersek, Tablo IX'un dışa dönük ticari 
sermayenin göreli durumundaki düzelmeyi eksik biçimde yansıttığını söylememiz gerekir. 
Bu dönemde ihracat teşviklerinin sanayiciden zayade ihracatçıya yönelmiş olduğunu ve 
bunun da sermaye şirketleri kuramamış sanayicilerin ana şikâyet konularından birini 
oluşturduğu ayrıca belirtilmelidir.

Tablo 2'nin ticari marjları ilgilendiren göreli fiyat çerçevesi, ticari sermayenin 
tarımsal ürünlerin pazarlanmasında ve ihracatçı/ithalatçı olarak diğer sermaye 
gruplarından (özellikle sanayi sermayesinden) bağımsız bir konumda olduğu varsayımına 
dayanmaktaydı. Tarımsal destekleme ve döviz kuru politikaları, ithalat üzerinde fiyat 
kontrolları, doğrudan dış ticarete giren kamu kuruluşlarının rolleri ve yerleri, ihracatçı ile 
üretici arasında ayrım yapan sübvansiyon sistemleri ticari burjuvazinin sermayenin diğer 
alt-kesimleri karşısındaki göreli durumunu belirleyen politika öğeleridir. 1980'li yıllarda 
bunlarla ilgili uygulamaların kuşbakışı gözden geçirilmesi, yeni politikaların hemen hemen 
tüm alanlarda ticaret sermayesi lehine özellikler içerdiğini ortaya koyuyor. Bu konuda tek 
çekinceyi, 1978-79'un kıtlık ve aşırı enflasyon koşullarında ticari stoklardan elde edilen 
yüksek (karaborsa) kazançlara ilişkin olarak ortaya atmak mümkündür. Ancak bu iki yıla 
ilişkin olağanüstü koşulları 1960'lı ve 1970'Ii yıllar için genellemek kanımızca doğru 
değildir. Önceden de tartıştığımız gibi, ticari kârlara belli bir "rantlar" kuramı açısından 
bakmak bu dönemin genel (ve normal) koşullarına ilişkin yanlış ve çarpık bir bakışı 
yansıtmaktadır. Bizim göstergelerim iz, 1979'un olağan-dışı kriz koşullarıyla 
kayrşılaştırıldığında dahi ticari kârların 1980'li yıllarda göreli olarak ilerlemiş olduğunu 
gösteriyor.

Sosyal sınıflaşma şemamızın üç ara tabakası olan bürokrasi, profesyonel gruplar 
ve kentsel "m arjina lle re  gelince, bunlardan sadece devlet memurlarının göreli 
durumlarına ilişkin veri sağlayabiliyoruz: Milli gelir serileri memur maaşlarının tarım-dışı 
GSYİH'daki payının 1976 ve 1979'da % 15,8 ve % 15,3'ü oluşturduğunu ve bu oranın 
1986'da % 7,2'ye kadar düştüğünü gösteriyor. Memur başına düşen ortalama maaşlara 
ilişkin kaba bir tahmin aynı dönem içinde reel olarak % 50'lik bir gerileme ortaya koyuyor.

VI. SON GÖZLEMLER VE TARTIŞMALI SORUNLAR
Bu incelemenin önceki kesimlerinde 1980’li yıllarda gelir dağılımında meydana 

gelen değişmelerin niteliğini ve boyutlarını ortaya koymaya çalıştık. Bu dönemde 
ekonomiye egemen olan düzenleme modelinde bir dönüşümün söz konusu olduğu ve bu
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nitel değişmenin en önemli öğelerinden birinin de bölüşüm ilişkilerinde meydana geldiği 
açıktır. Bu derecede derine giden değişmelerin bu kadar kısa bir süre içinde meydana 
gelmesi bakımından incelediğimiz dönemin bir benzerine Cumhuriyet tarihi boyunca 
rastlamak herhalde söz konusu değildir. Bölüşüm ilişkilerinin bu boyutlarda ve bu 
derecede derinden değişmiş olması, doğal olarak, ekonomide kaynak dağılımı 
mekanizmalarını, birikim biçimini ve büyüme patikasını temelden etkileyecektir. Daha 
geniş bir incelemeyi gerektiren bu sorunların tartışılması bu yazının kapsamı dışına 
çıkıyor*26).

Aynı derecede önemli ve belki de daha ilginç bir diğer inceleme alanı, bölüşüm 
değişmelerinin "toplumsal" (daha doğrusu "sosyolojik”), siyasi ve ideolojik yansımalarını 
içerebilir. Ampirik bulgularımız, ana çizgileriyle, geçtiğimiz on yıl içinde genel olarak 
emeğin göreli ekonomik durumunun, genel olarak sermayeye karşı temelden bozulmuş 
olduğunu; ayrıca, Türkiye toplumunun egemen sınıflarının iç dengelerinde de önemli 
değişikliklerin meydana geldiğini gösteriyor. Bu tür dönüşümlerin tüm boyutlarını ve 
sonuçlarını kavramaya çalışan sosyal bilimcinin sadece ekonomik çözümlemeyle 
yetinmesi imkânsız olsa gerektir; disiplinler-arası bir yaklaşımın üstünlüğü herhalde 
tartışılmazdır.

Reel gelirleri baskı altına alınan işçi ve köylülerin uyum ve savunma 
mekanizmalarının incelenmesi bu tür disiplinler-arası bir yaklaşımın gereğini açıkça 
ortaya koyacaktır. Bu tür mekanizmalardan bazılarının dar anlamda "iktisadi" 
sayılabileceği açıktır: Daha önce tartıştığımız "ticaret hadlerindeki bozulmaya karşı 
köylünün üretimi artırıcı tepkisi" örneğinde olduğu gibi... Ancak, iktisatçının geleneksel 
analiz araçlarıyla kavranamayacak daha karmaşık uyum ve savunma mekanizmaları da 
söz konusudur: Geniş anlamda ailenin kırsal ve kentsel mensupları arasında yeni bağlar 
oluşmaya başlayabilir. Emek, gelir ve servet aile içinde yeniden dağıtıma tabi tutulabilir. 
Kent ailesi içinde yürütülen üretim faaliyetlerinin kapsamı, hatta niteliği değişebilir. Genç 
kuşaklar resmi eğitimden daha erken yaşlarda çekilerek aile gelirine katkı yapmaya 
başlarlar ve marjinal sektöre kaymalar artar. Özellikle 1986-87 yıllarında farklı (ve "yoz") 
bir popülizmin kent ve gecekondu hayatında meydana getirdiği yenilikler tabloyu daha da 
karmaşıklaştırır: ücretlerin aşınması devam ederken gecekondulara tapu tahsisi belgeleri 
dağıtılır; artan belediye hizmetleri götürülür; imar yasakları gevşetilir ve bütün bunlar 
kentli emekçilerin bir bölümüne olağanüstü kentsel rantlar intikal etmesine yol açabilir. 
Bilinçli bir politika yönelişini*27) yansıtan bu dönüşümlerin, diğer bölüşüm değişmeleriyle 
birleşmesi sonunda ücret aile refahının ana belirleyicisi olmaktan çıkabilir ve reel ücret 
hareketleri kent emekçileri nezdinde beklenen siyasi tepkilere yol açmayabilir.

Bu dönüşümlerin kültürel ve ideolojik yansımaları, İşçi sınıfının yeni bir kentsel 
kültür geliştirmeye başladığı 1970'li yıllarla büyük farklılıklar göstermektedir. Önceki 
dönemde kentli emekçiler için "işçi, sigortalı ve sendikalı" olmanın sadece maddi 
avantajlar değil, belirgin sosyal prestij öğeleri de taşıdığı söylenebilir. Yıllık tatil 
alışkanlıkları, yeni içerikli kadın-erkek ilişkileri, kent hayatının üretim dışındaki 
faaliyetlerine katılmalar ve genç emekçi kuşakların artan oranlarda yüksek eğitim 
olanakları bulmaları bu "yeni kentsel kültür”ün parçalarını oluşturmakta idi. Tüm bu 
eğilimlerin tersine döndüğü son yıllar, kent emekçilerinin saflarında "politikadan kopma, 
dine dönme ve başıboşluk” eğilimlerinin de yaygınlaştığı yıllar olmuşsa, bu dönüşümleri 
"izlenimse!" düzey içinde değil, belli nedensellik ilişkilerine yönelen bilimsel bir yönelişle 
kavramaya çalışmamız gerekecektir.

Bu dönüşümlerin siyaset düzlemine yansıması da son derecede karmaşıktır: 
Beynelmilel mali çevreler, bir IMF/Dünya Bankası platformu ile 1987 seçimlerini kazanan 
ANAP zaferinden duydukları kıvancı saklamıyorlar. Aşağı yukarı tamamen ekonomik ve
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sosyal politika konuları etrafında dönen (ve yürürlükteki ekonomik modelin bütün muhalif 
partiler tarafından eleştirildiği) bir seçim kampanyası sonunda sadece % 36 oy alan bir 
iktidarın ne derecede "muzaffer” sayılabileceği herhalde tartışmalıdır. Ancak, seçimlerin 
iktidara karşı yığınsal bir işçi-köylü tepkisi getirmediği de ortadadır. Sonuçlar belki belli 
ölçülerde 1986-87 yıllarının "yoz popülizmi”ne bağlanabilir; belli ölçülerde de 1980'li 
yıllarda burjuvazinin ve "devletin ekonomik ve sosyal konularda birlikte örgütledikleri 
ideolojik saldırının emekçi sınıfların bilinçlerinde önemli mevziler kazanmış olmasıyla 
açıklanmalıdır. 1980-1983 yıllarının askeri rejiminin burjuvazinin ekonomik programına 
nasıl olup da tümüyle angaje olduğu hususu ayrı bir konudur. Tüm bu sorunlar sosyal 
bilimciler için çekici ve bakir inceleme alanları oluşturmalıdır.

Bu bağlamda 1980'li yıllar, belki de, burjuvazinin sınıf çıkarlarının kısmî çıkarların 
önüne geçtiği bir dönem olarak nitelendirilecektir. Bu dönemin genel olarak sermaye 
lehindeki yönelişi, burjuvazinin tüm alt grupları tarafından doğru olarak algılanmış; 
dolayısıyla hem askeri rejim, hem de Anavatan iktidarlarına bu sınıf tarafından verilen 
desteğin arkasındaki rasyoneli oluşturmuştur. Sermayenin alt-grupları arasındaki çıkar 
çatışmaları açısından 1980-sonrasının politikaları, bu incelemede göstermeye 
çalıştığımız gibi, tarafsız kalmamıştır. Ancak burjuvazi, bu ikincil bölünmeleri lâyık 
oldukları yerde, yani ikincil planda değerlendirmiş; genel modele verdiği desteği bu 
nedenlerle geri çekmeye -en azjndan 1987 sonuna kadar- yönelmemiştir. 1980’li yıllar, bu 
nedenlerle, burjuvazinin sınıf bilinci bakımından belli bir olgunlaşmaya ulaştığı bir dönem 
olarak da algılanabilir •

Burjuva ideolojisinin "rantiye ve tüketici" diyebileceğimiz (ve "müteşebbis” 
tavırlarıyla zaman zaman çelişmesi doğal olan) bir türü, bu dönemde Batı hayat tarzlarına 
ve tüketim normlarına özenen profesyonel gruplar içinde bir hayli yaygınlaşmıştır. Bu 
ideolojik tavır, korumacılık ve müdahaleciliğin herhangi bir biçimde ön plana çıktığı bir 
politika modelini şiddet ve nefretle reddetmesi ile kendini belli eder. Bu görüşlerin bazen 
belli bir "sol" söylem içinde de ön plana çıkması; hatta yer yer sosyal demokrat akım 
içinde de etkili olması, ".iberal sol" diye adlandırılan akımla burjuva ideolojisinin 
"tüketici/rantiye" varyantı arasında yakın bir akrabalık olduğunu telkin ediyor. Bu yeni 
tavırlar, 1980 modeline karşı sosyal-demokrat alternatiflerin oluşturulmasını köstekleyen 
engellerden biri olarak da değerlendirilmelidir.

Bütün bunlar, geleneksel iktisatçının formel, uzmanlaşmış ve dar ufuklu bakış 
tarzlarının; hatta "politik iktisat" yaklaşımlarının dahi yetersiz kalacağı bir dizi sorunun 
varolduğunu gösteriyor. Kanımızca ancak farklı sosyal bilim leri kucaklayan 
disiplinler-arası bir işbirliğinin verimli sonuçlar vereceği bir "araştırma güdemi"nin inşa 
edilmesi zamanı gelmiştir. Türkiye'nin 1980'li yıllarda yaşadığı serüvenin sancılarını 
çekmiş bilim çevrelerinin böyle bir işbirliğini ergeç gerçekleştireceğini umuyoruz. Bu 
yaklaşımla başlatılan araştırmaların Türkiye sınırlarını aşan bir önem taşıyacağını da 
tahmin edebiliriz.
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NOTLAR

(1) Bu yapısal hedefin sadece Türkiye'deki politika modelinin değil, Dünya Bankası çizgisindeki 
tüm yapısal uyum politikalarının temel bir öğesi olduğunu önceki bir çalışmamızda 
göstermiştik. Bk. Boratav (1987c).

(2) Bu kesim büyük ölçüde Boratav (1986) ve (1987c)'deki yaklaşıma dayanmaktadır.
(3) Bizim artığa el koyma ve artığı paylaşma ayrımına tekabül eden sosyal sınıf ve sosyal tabaka 

tanımlarımızla Gibson, Lustig ve Taylor (GLT) (1986)'daki yaklaşım arasında açık bir paralellik 
var. Ancak bu yazarlar, sınıf/tabaka ayrımı yerine "temel" ve "bağlı" sınıflar terimlerini 
yeğliyorlar. Kavramların yorumunda bizimle GLT arasındaki fark için bk. not 5.

(4) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun çok değişik faaliyet alan ve biçimlerini 
kapsayan 1,4 milyon üyesi olduğunu ve bizim "kentsel marjinaller" dediğimiz grubun bir 
bölümünün de bunlarar dahil olduğunu belirtelim.

(5) Bizim küçük meta üretimine özgü temel bölüşüm ilişkilerinden anladığımız, safi hasılanın, 
piyasaya dönük köylü ile tüccar/tefeci sermayesi arasında piyasa ilişkileri içinde 
gerçekleşen paylaşımını yansıtır. Bu yaklaşım küçük meta üreticilerini "bağlı" bir sınıf kabul 
eden GLT'nin yaklaşımı ile uyuşmaz; zira köylünün “artık paylaşan" bir sınıf olarak görülmesi, 
büyük ölçüde köylülüğe dayalı ekonomilerde "artığı kimin yarattığı” sorusunu yanıtsız bırakır.

(6) "Maliyet artık mark-up katsayısı" ilkesi, istikrarlı "mark-up" katsayılarının egemen olduğu bir 
durumla reel ücret hadleri ile zıt yönlü bir ilişki içinde olan "mark-up" oranlarına dayalı bir diğer 
durumdan oluşan iki farklı fiyatlama davranışına ayrılabilir. GLT (1986)’da Keynes/Kalecki ve 
Marx/Sraffa modelleri ayrımı içinde incelenen bu iki biçimin -bir sonraki kesimde kısaca ele 
alacağımız- bölüşüm sonuçları da farklıdır.

(7) Ücret payı (W/Y)'nın ücret haddi (W/L) bölü emek verimi (Y/L)’ne eşit olduğunu hatırlatalım. 
Gayri safi üretimdeki değişmelerin katma değer değişmelerine -kabaca da olsa- tekabül 
ettiğini varsayarsak, reel ücret, istihdam ve gayri safi üretimle ilgili zaman serilerinin 
varolduğu bir durumda W/Y’deki değişmeleri de tahmin edebiliriz.

(8) Bu ilişkiye istisna oluşturan az sayıdaki yıllık gözlem -örneğin 1978'de özel sanayi rakamları- 
emek verimi ile reel ücret hesaplamalarında farklı deflatörler kullanılmış olmasından 
kaynaklanıyor olmalıdır. 1979 ile 1985 arasında emek veriminin özel sanayide % 1,2 oranında 
düşüp, kamu kanayiinde % 68,4 arttığına ve bu değişmelerin altı yıl boyunca tüm imalat 
sanayiinde % 19,8'lik bir gelişme sonucunu verdiğine dikkati çekelim.

(9) Özmucur (1987, s.86), benzer koşulları formel bir biçimde ifade ediyor; ancak "ücret-dışı 
maliyetlerVücretler" oranının değişmeyen üretim teknikleri altında reel ücretlerin düşmesi ile 
aynı anlama geldiğini belirtmiyor. Özmucur’un oranındaki değişmelerin reel ücret 
hareketlerine tam olarak tekabül etmesi için reel ücretlerin hesaplanmasında kullanılan 
deflatörlerin imalat sanayimdeki ücret-dışı girdilerin fiyat indeksi ile aynı olması gerekir.

(10) Çok farklı kaynak ve yöntemlerle aynı sonuca ulaşan inceleme ve bulgulara örnek olarak, 
tarım-dışı faktör gelirleri içinde ücret ve maaşların payının 1977 ile 1986 arasında % 51,9'dan 
% 21,6'ya düştüğünü saptayan Özmucur (1987); ülkenin en büyük 500 sanayi işletmesinde 
ücretlerin katma değerdeki paylarının 1982 ile 1986 arasında % 52,6'dan % 37,9'a düştüğünü 
gösteren Özötün (1987) ve 1978-1983 arasındaki kişisel gelir dağılımı değişmeleri ile ilgili 
saptamalarını sınıf payları üzerinde yukarıdakilere benzeyen ampirik tahminlere dayandıran 
Celasun (1986) gösterilebilir.

(11) Bu doğrultuda bir deneme için bk. Boratav (1987a).
(12) Bu şemanın formel bir sunumu ile yöntem ve kuram sorunlarının tartışılması için bk. Boratav 

(1972) ve Boratav (1980).
(13) Türkiye tarımında küçük meta üretimini en yaygın üretim ilişkisi olarak saptayan önceki 

bulgularımızı, Altan (1987) tarım sayımlarını karşılaştıran titiz bir araştırma sonunda ana 
hatlarıyla desteklemektedir.
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(14) Bk. Boratav (1987b).
(15) Keyder (1970) Tablo 8 , sütun 4'loki göstergenin aynısını bizden biraz farklı bir yorumla 

kullanıyor. Tablonun 4. ve 8 . sütunlarının farklı başlangıç yıllarından hareket etmekle birlikte 
aynı nicel bilgi üzerine inşa edildiğini ve aynı sonucu vermesi gerektiğini ifade edelim. 
Celasun (1986) farklı bir hesaplama sonunda bizim sonuçlarımıza benzer bir sonuca ulaşıyor.

(16) Çukurova bulguları için: Doğruel ve Doğruel (1987). Tarımsal GSYİH'da faiz payı tahminimiz 
şöyle hesaplandı: 1971 yılında tarım sektörünün, GSYİH hesaplarında kullanılan temel 
verilere göre emek-dışı üretim maliyetlerinin tarımsal katma değere oranı % 28,9 idi (DİE) 
(1972). Borçlanmalar yoluyla finanse edilen maliyetlerin oranını % 47 kabul edelim ve (tefeci 
ve banka faiz hadlerinin ağırlıklı bir ortalaması olarak) faiz haddini -tefeci faizini yıllık faize 
dönüştürmeksizin- % 56,7 olarak alalım (bk. Doğruel ve Doğruel, 1987). Bu durumda toplam 
faiz ödemeleri tarımsal GSYİH'nın % 7,7'sine ulaşacaktır: (0,298 x 0,47 x 0,567 = 0,077). Bu 
hesaplamada tamamen piyasaya dönük bir yörenin orta/küçük işletmelerine ait katsayılarını 
kullandığımız için, sonucumuzun yüksek bir tahmin verdiğini belirtelim.

(17) Örnek olarak bk. Boratav (1980)
(18) Akgüç(1987, ss.60-61)
(19) Milliyet, 10 Aralık 1987.
(20) TBB (1987)'ye göre sayıları 67.000'i bulan banka memurlarının maaşlarının ekonomideki genel 

ücret hareketlerini izlemiş olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz.
(21) Ibid.
(22) Ersel vo Temel (1984).
(23) 1984'to sınai ihracatın toplam ihracata oranı % 72,1 ve İhracat/GSYİH oranı % 14,3 olduğuna 

göre, sınai ihracat değeri üzerinde ortalama % 19'luk bir vergi iadesi oranı, vergi iadeleri 
toplamının bu yıl içinde GSYİH'nın % 2'sine ulaşmış olduğu sonucunu verir.

(24) Memur başına düşen reel maaşlardaki değişmeleri tahmin ederken milli gelir serilerindeki 
"devlet hizmetleri” rakamını 1985 vo 1987 Bütçe Kanunlarında çeşitli yıllar için verilen memur 
kadroları rakamlarına böldük ve toptan eşya fiyatları indeksini deflator olarak kullandık.

(25) 1923'ten bu yana Türkiye ekonomisindeki çeşitli bölüşüm göstergelerinin seyrini izleyen bir 
çalışma için: Boratav (1987b).

(26) Boratav (1986).
(27) "Son beş yılda gecekondu sorununa çözüm bulduk. 2,5 milyondan fazla eve ruhsat verdik. 

Böylece kat çıkıp gelir artırabilecekler. Belediyeler de son yıllarda büyük hizmetler götürdüler. 
Türkiye'de gelir dağılımı bütün gelişen ülkelerden daha iyidir.” (Turgut Özal, Cumhuriyet, 28.5. 
1988)
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İKTİSAT KURAMININ TEMEL İLKELERİ

Tuncer BULUTAY
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iktisat biliminin ne olduğu sorusunun herkesi doyurabilecek bir yanıtı, iktisat 
kuramının ne olduğunu kesinlikle belirleyebilme olanağı yoktur. Bu sonucun iktisat 
bilimine özgü olduğunu da sanmıyoruz. Diğer alanlarda da, örneğin fizik ve biyolojide de 
benzer bir durum vardır.

Tabii dıştan bakıldığında, işin içine girilmediğinde herşeyin basit ve kesin olduğu 
düşünülebilir. Ama konu incelendiğinde herşey çatallaşıp karmaşıklaşır. Tek bir iktisat 
öğretisi bulup iktisat kuramı budur demek olanaksızlaşır.

Örneğin bugün için Neoklasik, Kurumcu, Marxci (Radikal) iktisat ayırımları vardır. 
İktisatta yoğun biçimde matematik kullanılmasının sonucu olan ekonometri, matematik 
programlama, oyun kuramı gibi konuların giderek önem kazandıkları bilinmektedir. Genil 
(makro) iktisat alanına girildiğinde Keynesciler, Yeni Keynesciler, Post Keynesciler, 
Paracılar, Sunum iktisatçıları, Yeni Klasik iktisatçılar gibi düşünce okullarıyla karşılaşılır.

Bu karmaşıklığın biril (mikro) iktisat alanına geçildiğinde, örneğin Amerikan, İngiliz 
üniversitelerinde ve bizde okutulan ders kitapları esas alındığında giderilebileceği 
düşünülebilir. Ama bu yolla da açıklığa kavuşmak zordur: Lisans düzeyinde okutulan biril 
iktisat ders kitaplarında, bunların matematik yoğun bir dille yinelenmesinden öteye 
geçmeyen lisansüstü ders kitaplarında (örneğin Henderson vd, 1980) anlatılanları İktisat 
kuramı olarak almak da sakıncalıdır.

Bu karmaşık ortamda azçok belirli bir dayanağa sahip olabilmek gereksinimiyle bu 
yazıda iktisat kuramı dediğimizde, Debreu (1959); Arrow, Hahn (1971); Arrow, Intriligator 
(1981, 1982, 1986) kitaplarında yer alan kuramsal çerçeveyi anlayacağız. Bilindiği gibi 
bu kitaplar geniş ölçüde matematik kullanmaktadırlar <1>. Bizce bu matematikle sağlanan 
en önemli katkı eskidenberi kabaca bilinen neoklasik esasların bir kuramsal öze, temele 
kavuşturulmasıdır. Bu süreçte eski kuramda var olan kapalılıklar, kopukluklar, 
karışıklıklar, tutarsızlıklar ortaya çıkarılmaya, olanaklı ise giderilmeye çalışılmakta; kendi 
içinde tutarlı, açık, birbirleriyle uyuşan temel ilişkilerin oluşturulması uğraşı verilmektedir. 
Bu önemli bir katkıdır <2>. Bu yolla iktisat kuramının ne olduğu, çok daha önemli olarak ne 
olmadığı açıklık kazanmaktadır. Başka yazılarımızda açıkladığımız gibi bu açıklıkla 
Neoklasik iktisat kuramının, ona bazı aşırı savunucularının atfettiklerine oranla çok az 
şey söylediği, çok sınırlı savlar içerdiği ortaya çıkmaktadır.

Kanımızca bu çerçevede alındığında iktisat kuramının (bu yazıda bundan sonra 
iktisat kuramı dediğimizde yukarıda niteliğini belirttiğimiz Neoklasik iktisat kuramını 
anlayacağız) özü aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

Kişiler, bireyler kendi özçıkarları peşinde koşarlar. Bu ifadenin teknik dildeki 
anlamı tüketicilerin ençok doyum, üreticilerin ençok kâr amacı gütmeleridir. Bu 
ençoklaştırıcı yaklaşımlarıyla tüketici ve üreticiler rasyonel biçimde davranmış olurlar.

Peki, herkes böyle aşırı bireyci, bencil biçimde davranırsa toplumsal yaşamda bir 
karmaşa, bir kaos ortaya çıkmaz mı?

Çıkmaz. Çünkü kişinin kendi çıkarlarını, gelirini ençoğa çıkarabilmesi için 
başkalarının istediğini üretmesi gerekir. Başkalarının (bu arada kendisinin) ne istediğini 
belirleyen piyasalar, piyasalarda oluşan fiyatlardır. Fiyatlar toplumun hangi mallardan ne 
kadar istediğini haber veren sinyallerdir. Bu\sinyallere, fiyatlara bakarak kişiler kendi 
davranışlarını, tüketim ve üretimlerini ençok doyum ve kâr sağlayacak biçimde belirlerler.

Piyasaların bir esas görevi fiyatlar yoluyla sinyal vermekse, ikinci temel işlevi 
tüketici ve üretici davranışları arasında koordinasyonu, uyuşmayı sağlamaktır <3>. Diğer 
bir deyişle, piyasanın istemle sunumun uyuşmasını, dengeyi sağlaması gerekir. Bu 
denge nasıl sağlanır?
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İktisat kuramı denge sağlama sürecinde çok yapay bir kavrama, tellala 
başvurmaktadır. Bu yapay, varsayımsal varlık, gerçek yaşamda karşılaşılması olası 
olmayan bir süreçle istemle sunumu dengeye getirmekte, dengesizliklerin ortaya 
çıkmasına fırsat vermemektedir <4>. Bu yapay yaklaşımda rekabete de gerek 
kalmamaktadır.

Ama iktisadın çok eskilerdenberi başvurduğu süreçlerin gözardı edilmemesi 
gerektiği ilkesinden hareket edilir, iktisat kuramına tam sadakattan vazgeçilirse 
dengenin sağlanmasında rekabetin katkısı ön plana çıkarılabilir. Böylece tüketiciler, 
üreticiler arasındaki rekabet fiyatları, istemi, sunumu etkileyerek sonuçta istem sunum 
eşitliği sağlamaktadır.

Bu çerçevede ele alındığında iktisat kuramının beş temel dayanağı vardır. 
Aralarında yakın ilişki bulunan, birçok durumda birlikte, içiçe geçmiş biçimde etkin olan 
bu dayanakları aşağıdaki şekilde belirtebiliriz:

Bireyciliğin temel ilke oluşu.
Tüketici ve üreticilerin rasyonel olması.
Etkin bilgi kaynağı olarak piyasa.
Piyasanın dengeyi sağlaması.
Rekabetin vazgeçilemez yararları.

Bunlar içinde yeni olan, giderek önem kazanan öge piyasanın bilgi (information) 
kaynağı olarak alınmasıdır. Genel denge kuramı üzerindeki çalışmalarımda piyasaların 
bilgi sağlama aracı olma niteliğinin ön plana çıktığını gördüm. Giderek önem kazanacağını 
sandığım bu eğilimin İkinci Dünya Savaşı sonrası iktisatçılarının iktisada getirdikleri 
önemli katkı olduğunu düşünüyorum. Diğer bir deyişle, son yılların iktisatçıları bilgi 
sorununu vurgulayarak, inceleyerek, geliştirerek iktisat kuramına yeni bir boyut 
kazandırmışlardır.

Bu yazıya yukarıdaki beş dayanağı incelemek amacıyla başladım. Ama sonra 
yalnızca ilk ikisini ele aldığımda bile çok uzun bir yazı ortaya çıktı. Daha da uzatmamak 
için son üç dayanağı inceleme dışında bırakmak zorunda kaldım. Böylece bu yazıda 
belirtilen temel dayanaklardan yalnızca bireyciliği ve rasyonel davranışı inceledim. Diğer 
üç İlkeyi sonraki yazılarda ele alabilmeyi diliyorum.

I

BİREYCİLİK
Bizce iktisat kuramımın bireycilik anlayışında dört ilke önemlidir. Aralarında yakın 

ilişkili olan bu dört ilke şunlardır: i) Kişiler özçıkarları peşinde koşarlar, ii) Böyle olduğuna 
göre bireylere kendi çıkarları peşinde koşma olanakları, özgürlük tanınmalıdır, iii) Kişiler 
özçıkarları peşinde koştuğunda toplumsal gönenç (refah) da ençoklaşır. iv) Bireyler 
birbirlerinden ayrılmış adalar gibidir.

Şimdi sırasıyla bu ilkeleri incelemeye çalışacağız. Yalnız onlara geçmeden 
hayvanlar dünyasında işbirliği, diğergamlık örneklerine kısaca değineceğiz.

1. Hayvanlar Dünyasında İşb irliğ i
Bilindiği gibi doğada, evrim kuramında temel seçim birimini grubun mu, bireyin mi, 

genin mi oluşturduğu konusu yoğun biçimde tartışılmış ve tartışılmaktadır. Bugün bu 
alanda egemen görüşün temel seçim birimi olarak bireyi aldığı da bilinmektedir. J

Biz bu görüşe karşı değiliz. Yani bizce de temel seçim birimi bireydir. Birey kendi
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özçıkarlarını ön plana çıkarmakta, bu çıkarları ençoklaştırmaya çalışmaktadır. Bu ilke 
aşağıda İncelemeye çalışacağımız sınırlar, kayıtlar çerçevesinde insanlar için de 
geçerlidir. Burada bu ilkeyi tartışma yoluna gitmeyecek, yalnızca birkaç önemli noktaya 
değinmekle yetineceğiz.

Bilindiği gibi özellikle ana baba ve yavrular arasında, kardeşler arasında 
yardımlaşma, diğerleri yararına özveri vardır. Bu özveriyi, diğergamlığı açıklayabilmek 
amacıyla "içeren uyum" kuramı geliştirilmiştir. Buna göre akrabalar aralarında 
yardımlaşarak esasında kendi genlerine gelecekte yaşama olanağı sağlamaktadırlar. 
Böylece yardımlaşma da özünde bencil bir davranışa dönüşmektedir <5>.

Bu "içeren uyum" anlayışını, canlıların akrabalarına yardım ederken onlarla 
paylaştıkları kendi genlerine gelecekte yaşama olanağı sağladıkları görüşünü 
değerlendirirken akrabalıkta iki farklı olgunun bir arada olduğunu, bunların ayrılmasında 
yarar bulunduğunu vurgulamak gerekir: i) Akrabalar genleri paylaşmaktadırlar, ii) 
Akrabalar genellikle birbirlerinin yakınında bulunurlar.

Böylece bireylerin birbirleriyle yardımlaşmaları ortak gene sahip olmalarından 
kaynaklanabileceği gibi, birbirlerine yakın bulunmalarının sonucu da olabilir. Örneğin 
kazların doğumları anında karşılaştıkları ilk hareketli şeye bir bağlılık oluşturdukları 
bilinmektedir. Doğal olarak yavru kazın doğum anında gördüğü ilk hareketli cisim 
annesidir. Dolayısıyle kazların annelerine bağlılık göstermeleri annenin genetik özelliğinin 
değil de, yavrunun yakınında bulunuşunun bir sonucu olabilir. Aynı şekilde bir tür kuşun 
üzerinde oturduğu yumurtalardan biri yuva dışına kayınca onu yuvaya çektiği 
bilinmektedir. Bu da bir genetik ilişkiye bağlanabilir. Ama öteyandan sözkonusu kuş 
yuvası yanındaki köşeli ya da yumurtaya benzer herşeyi yuvaya çekme içgüdüsündedir. 
Böylece bu örnekte de yuvaya yakınlıkla genetik bağlılığın içiçe bulunduğu açıktır. Bu 
örnekler akrabalar arası yardımlaşmanın genetik yakınlığın olduğu kadar birlikte 
bulunuşun da sonucu olabileceğini göstermektedir.

Bir arada bulunan canlıların zaman zaman birbirlerine yardım etmeleri doğaldır. 
Nitekim akraba olmayan canlılar da aralarında yardımlaşmakta, birbirleri için özveride 
bulunmaktadırlar. Bu durumları açıklamaya çalışan karşılıklı yardımlaşma görüşü vardır. 
Bugün yardımda, özveride bulunan canlı gelecekte bu katkısının karşılığını göreceğini 
ummaktadır. Esasında böyie karşılıklı yardımlaşma olmadan toplumsal yaşamı 
sürdürebilme olanağı olmadığı da açıktır.

Afrika babonları üzerinde yapılan bir araştırmanın sonuçları (Smuts, 1987) bu 
hayvanlar arasındaki arkadaşlığın önemini vurgulamaktadır. Bu araştırmaya göre 
gelişmiş erkeklerle yetişmekte olan yavrular arasında arkadaşlıklar, dostluklar 
oluşmaktadır. Bu yakınlaşmayı sağlayan temel etkenin anılan erkeklerin sözkonusu 
yavruların babası olmaları değil, onların (yavruların)anneleriyle arkadaşlıkları olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu sonuç erkeklerin ancak yavruları ve akrabaları için masraf, yatırım 
yaptıkları; yalnızca genlerinin geleceğiyle ilgilendikleri görüşüne terstir. Aynı araştırma 
babonlar arasındaki ilişkilerin yalnızca cinsel ve iktisadi kökenli olmadığını 
göstermektedir. Bu hayvan topluluğunda yoğun duygusal, toplumsal ilişkiler ağı 
oluşmaktadır. Diğer bir deyişle, babanlarda bile yalnızca bencil davranışlar sözkonusu 
değildir.

Hayvanların bencil biçimde değil, toplumla birlikte, birlik içinde davrandıklarını 
gösteren diğer bir araştırma sonucu da (Menzel, 1975: 246-248) de yer almaktadır. Bu 
yazıda açıklandığı gibi birey olarak şempanzeler yalnızca kendilerine gösterilen saklı bir 
yerdeki yiyecek kaynağına tek başlarına gitmemekte; ancak içinde bulundukları grup 
gitmeye razı olursa, grupla birlikte gitmektedirler. Böylece bu şempanzeler yalnızca
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kendilerinin bildikleri yiyecek kaynağını tek başlarına tüketmekten, yemekten 
kaçınmakta; yiyecekten yararlanmak için grubun işbirliğine başvurmaktadırlar.

Esasında hayvanlar aleminde işbirliğinin birçok örneği vardır: Birçok kuş ve memeli 
soğukta ısıyı korumak ve ısıran sineklere açık olan yüzeylerini daraltmak için birbirlerine 
sokulurlar. Erkek aslanlar dişileri diğer erkek aslanlardan korumak için işbirliği yaparlar. 
İşbirliğinde bulunan iki pelikandan herbiri tek başlarına avlanmaları halinde elde 
edeceklerinden daha fazla balık tutarlar. Erkek babonlar dişilerle cinsel ilişki sağlamak 
için aralarında işbirliği yaparlar (Bateson, 1984:344). Babonlarda cinsel ilişki başarısında 
tek etken erkeğin gücü değildir, dişilerin tercihi de önemlidir: Bir (hamadryas) erkek 
babon, dişinin eş erkeğini belirgin biçimde tercih ettiği bir erkek dişi ilişkisini, birliğini 
bozmaya nadiren kalkışır. Doğu Afrika babonlarında da aynı durumun geçerli olduğu 
anlaşılmaktadır. Erkek, dişi arkadaşlığı primatlarda yaygın olabilir. Bazı maymun 
türlerinde de aynı tür arkadaşlıkların varlığı görülmüştür. Pygmy şempanzelerde de aynı 
arkadaşlığa rastlamak olasıdır (Smuts, 1987: 42,44).

Bunlardan başka karınca ve arı gibi bazı böcek türlerinin koloni halinde yaşadıkları, 
belirli bir hiyerarşi içinde birbirlerine yardım ettikleri, kolonide yaşayan diğer bireyler için 
hizmet ve özveride bulundukları bilinmektedir. Bu toplumsal böceklerde bir bakıma birey 
ortadan kalkmakta, grup egemen nitelik kazanmaktadır. Topluluk halinde yaşamanın bu 
canlılara zaman içinde sırayla, birbiri adına hareket yerine koşut biçimde davranma 
olanağı ve böylece işleri daha başarılı biçimde tamamlama etkinliği; kritik anlarda (yuva 
kurma, yavruları saldırıya karşı koruma gibi) daha fazla enerji ve güç oluşturma yeteneği; 
kast, hiyerarşi, işbirliği sistemiyle uzmanlık sağladığı anlaşılmaktadır (Wilson, 1985: 
özellikle 1489).

Koloni içinde yaşama şekli yalnızca böceklere özgü değildir. Afrika'da yaşayan bir 
tür memelide (naked mole rats) de benzer bir toplumsal yaşam biçimi vardır. R. Alexander 
1970'lerin başında, kuramsal düşüncelerle, böceklerin belirtilen kast sistemlerine benzer 
bir yapıya sahip toplumsal memelilerin olabileceğini tahmin etmiştir. J. Jarvis'in 
sözkonusu memeli hayvan üzerindeki çalışmaları Alexander'm bu öngörüsünü 
doğrulamış, toplumsal böcekler gibi toplumsal memelilerin de olabileceği görülmüştür 
(Gamlin, 1987) <6>. Böylece canlılar sıralamasında böceklerden memelilere geçildiğinde, 
insana yaklaşıldığında da koloni halinde yaşama biçimi ortadan kalkmamakta; toplumsal 
yaşam şekli yalnızca böcek gibi (bir açıdan) düşük düzeyli canlılarla sınırlı 
bulunmamaktadır.

Bu kısa açıklamalarla özetle şunları söylüyoruz: Hayvanlar dünyası gözönüne 
alındığında canlıların, bireylerin kendi özçıkarlarını daima ön planda tuttukları savı 
geçerlidir. Ama bu dünyada yalnızca bencil davranışların bulunduğu görüşü yanlıştır. Bu 
alemde diğergam davranışlara da yer vardır. Diğergam devranışlar da yalnızca genleri 
gelecek kuşaklara aktarma kaygısıyla açıklanamaz.

2 . K iş ile r Özçıkarları Peşinde Koşarlar
Burada söyleyeceklerimizin özü şudur: iktisat kuramı kişilerin kendi özçıkarları 

peşinde koştukları anlayışına dayanır. Özçıkar olarak da yalnızca iktisadi yararları alır. 
Biz kişilerin özçıkarlarına büyük önem verdikleri görüşüne katılıyoruz. Ama insanların 
toplum içinde yaşadıkları olgusunun, kişilerin birçok özellik ve davranışlarının toplum 
yaşamınca belirlendiği gerçeğinin gözardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Böyle 
olduğu için bireylerin bazen kendi özçıkarlarına ters, özveri niteliğinde davranışlarda 
bulunmaları da normaldir. Ayrıca özçıkarı yalnızca iktisadi, parasal çıkar olarak almak da 
yanlıştır, insanlar, hiçolmazsa bazı insanlar bazen manevi değerleri parasal yararın 
önüne koyabilirler (7>.
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insanların özçıkarlarının, enazından iktisadi çıkarlarının gerektirdiğinden farklı 
biçimde davranmalarına neden olabilen temel etkenleri üç başlık altında toplamak 
istiyoruz: i) İnsan bir ücra adada tek başına ya da yalnızca ailesine bağlı olarak 
yaşamamaktadır. Zümrelerin, sınıfların, meslek gruplaşmalarının, siyasal partilerin, 
bölgesel, ulusal bağlılıkların da kişinin yaşamına büyük katkısı vardır. Toplum içinde 
yaşaması insanda birçok niteliğin gelişmesine neden olmuştur. Her bireyde az ya da çok 
kendine özgüven, öz saygı eğilimi; suçluluk duygusu ya da vicdan; adalet duygusu 
oluşmuştur. Herkes toplum içinde belirli roller üstlenmiştir. Bu ve benzer nitelikler 
bireylerin bazen özçıkarlarına, iktisadi yararlarına ters biçimde davranmasına neden 
olabilmektedir, ii) Ayrıca insanın, toplumun geçmişi, tarihi her insanda, her toplumda 
farklı değer yargıları, adetler, gelenekler oluşturmuştur. Bu adet ve gelenekler de insan 
davranışlarında özçıkarlara uymayan, toplumlar arasında farklılık gösteren davranışlara 
neden olmuştur ve olmaktadır. Iii) Bunlardan başka ortamın, ilişkilerin farklılığı 
davranışları etkilemekte, özçıkarları ikinci plana iten hareket biçimlerinin ortaya 
çıkmasına neden olabilmektedir.

Kendine özgüvenin, özsaygının insanları iktisadi çıkarlarını gözetmeyen 
davranışlara yöneltebildiğim gösteren birçok örnek bulunabilir. Örneğin birçok kişi 
gereksinimleri olduğu halde yoksullara yardım fonlarından yararlanmaya tenezzül 
etmemektedir. Birçok kişi tüm yaşamında onurlu bir görevi çok para getiren bir işe 
yeğlemektedir. Ortaklar, hatta kardeşler bazen bir kişilik sorunu ya da inat sonucu 
olarak çok değerli servetlerinin yokolup gitmesine göz yumabilmektedirler. Kırgınlık, 
öfke, kızgınlık, intikam duygularıyla birçok kişi kişisel, parasal çıkarlarını birtarâfa 
bırakabilmektedir.

Suçluluk duygusu, vicdan da insanları, yalnızca özçıkarları gözönüne alan yaşam 
biçimine sığdırılamayan davranışlara yöneltebilmektedir. Örneğin hiçbir belgesi olmayan, 
yalnızca borç verenin bildiği bir borcu, alacaklı öldükten sonra borçlu borç verenin 
ailesine ödeyebilmektedir. Arabasında kimsenin görmediği büyük parayı, değerli eşyayı 
sahibine geri vermenin yollarını arayan şoförlere rastlanmaktadır. Bu ve bir önceki 
paragrafta yer alan örneklerin sayısı kolayca artırılabilir.

Başka bir yazımızda (Bulutay, 1987b) iktisat yaşamında adalet duygularının 
önemini gösteren bazı araştırmaları açıklamıştık. Burada başka bir yazıda (Kahneman 
vd, 1986) yer alan ve adaletli olma kaygısının önemini vurgulayan iki örneği aktarmak 
istiyoruz <8>.

Deneklere aşağıdaki durum sunulmaktadır: Bir futbol takımı, klubü maç biletlerinin 
bir kısmını normal olarak oyun gününde satmaktadır. Son günlerde oyuna ve biletlere 
istem çok artmıştır. Takımın sahipleri biletleri aşağıdaki üç yoldan biriyle dağıtabilirler: i) 
Açık artırmayla: Biletler en fazla ödeyene satılır, ii) Piyangoyla: Biletler piyangoda ismi 
çıkanlara satılır, iii) Kuyrukla: Biletler sıraya ilk girenlere satılır. Bu üç seçeneği en adil, 
en az adil şeklinde sıralayın.

Bu sorunun yöneltildiği denekler büyük farklılıkla kuyruğu açık artırmaya (ve 
piyangoya) oranla çok daha adil bulmuşlardır. (Oranlar Kahneman vd, 1986: 288'de 
verilmektedir.) Oysa ekonomik etkinlik ilkesi yönünden açık artırma, bileti en çok 
ödemeye istekli olanlara vereceği için, ilk sırada yer alacak; kaynak israfına neden olan 
bir yöntem niteliğindeki kuyruk en sonda bulunacaktır. Böylece adalet ve ekonomik 
etkinlik ilkeleriyle yapılan sıralamalar birbirlerine ters düşecektir. Diğer bir deyişle, halkın 
adalet duyguları kapitalist bir sıralamayı (açık artırmayı ilk sıraya koymayı) kabul 
etmeyecektir (Kahneman vd, 1986: 287, 288).

Bazı araştırmacıların oluşturduğu bir deneyde A ve R diye iki oyuncu vardır. A
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oyuncusundan bir miktar parayı kendisi ve R arasında bölüştürmesi istenmektedir. R, 
A'nın kendisine önerdiği parayı ya kabul ya da red edecektir. Reddetmesi halinde A da R 
de bölüştürülmesi istenen paradan hiçbir şey alamayacaklardır.

Oyun kuramının bu sorun için çözümü şudur: A, R'ye göstermelik bir ödeme 
yapmayı önermeli; R de herhangi bir artı değerdeki ödemeyi kabul etmelidir. Ama 
deneyden elde olunan sonuçlar oyun kuramının bu sonucuna uymamıştır. A tipi 
oyuncuların çoğu göstermelikten çok fazla ödemede bulunmayı, bunların arasında 
birçoğu eşit paylaşmayı önermişlerdir. Aynı şekilde bazı artı ödeme önerilerini R tipi 
oyuncular reddetmiştir. Dolayısiyle bu R tipi oyuncular adil olmayan bölüşüme direnç 
göstermişlerdir. Böylece bu örnek de oyun kuramının çözümünün tersine adalet 
duygularının önemini vurgulamaktadır(Kahneman vd, 1986: 288-290).

Dilimizdeki "Ağanın eli tutulmaz", "Ağa varken başkasının eli cebine gidemez" gibi 
deyişler toplum içinde üstlendikleri rollerin insanları dar anlamda iktisadi çıkarlarına ters 
yönde davranışlara, ödemelere yöneltebildiğim göstermektedir. Büyük zenginlerin, 
ağaların çok para harcadıkları görkemli düğünleri de hiçolmazsa kısmen toplum içinde 
işgal ettikleri rolün bir sonucudur. Başkalarının düğünlerine karşılığın, gösteriş hevesinin, 
benzerleriyle yarışın da katkılarıyla yapılan, bazen düğün sahibinin borç altında 
ezilmesine neden olan bu büyük harcamaların herzaman kişisel özçıkarlara uygun 
düşeceği söylenemez. •

Adet ve geleneklerin iktisat kuramının önerilerine ters yöndeki toplumsal 
sonuçlarını gösteren örnekler bulmak kolaydır. İslam ülkelerinde domuzun yenmediği, 
Hindistan’ da ineğin kutsal, dokunulmaz sayıldığı bilinmektedir. Dondurmanın kışın 
yenilmemesinde adetlerin, alışkanlığın önemli rol oynadığı kanısındayım. Çocukluğumda, 
Trabzonda döner kebap yalnız yazın yenir, kışın yenmezdi. Anlayamadığım, 
sevemediğim bu eğilimi bugün bile kalıplaşmış adetten başka bir şeyle açıklayamıyorum. 
Bütün bu durumlarda adet ve alışkanlıkların baskısıyla kişiler iktisat kuramının öngördüğü 
davranışlardan uzaklaşabilmektedirler.

Geçmiş yaşamın, adetlerin, alışkanlıkların büyük önemi aniden zenginleşen, 
zenginliğinin bilincine henüz varamamış kişilerin davranışlarında daha belirginlikle 
gözlenebilmektedir. Bu kişiler eskisi gibi yaşamakta, harcamalarını eski adetlerine göre 
yapma alışkanlığını sürdürmektedirler. Bu eğilime örnek olarak güneyin bir turistik 
kasabasında gördüğüm bir olayı belirtmek istiyorum. Deniz kenarında büyük bir arsanın, 
kasabadaki diğer arsaların sahibi olduğu için birkaç yılda milyarlık servete erişmiş bir 
ailenin oğlunun 1986 yılında ayda kırk bin liraya bir otelde tüm gece telefon memurluğu 
işini bulduğu için büyük mutluluk duyduğunu kendinden işittim. Diğer bir örnek olarak 
çocukluğumda 1940’larda Trabzonun Kireçhane bucağında gördüğüm bir olayı belirtmek 
istiyorum. Babam ziraat mühendisi bir memur olduğundan görevle köyleri gezerdi. Bu iş 
için o tarihlerde seyisiyle birlikte at kiralaması gerekirdi. At kiralayan, seyislik 
yapanlardan birisi bucağımızdaki bir köylüydü. Bu kişi giyinişi, davranışları, 
harcamalarıyla tanıdığım dar gelirli ya da yoksul diğer köylülerden hiç farklı değildi. 
Sonraları bu kişinin toprağıyla, koyun sürüleriyle 1940'larda milyoner sayılacak ölçüde 
zengin olduğunu öğrendim. Böylece bu zengin adam, birkaç lira karşılığında kendisine 
oranla çok dar gelirli babam at üzerinde köyleri dolaşırken seyis olarak, yürüyerek dağ 
tepe aşıyordu. Ortada kişisel bir cimrilik olayı da yoktu. Çünkü sözü edilen kişinin 
ailesinin, aynı zenginlikteki kardeşlerinin , yakınlarının yaşam biçimi de pek farklı değildi.

Organ nakliyle bazı hastaların yaşamını uzatma girişimlerinin son yıllarda 
yoğunlaştığı, buna bağlı olarak organ ticaretinin yapılabildiği bilinmektedir. Esasında bu 
alışverişin iktisat kuramına aykırı bir yanı yoktur. Böyle olmasına karşın A.B.D.de ahlaki 
düşünceler, toplumun değer yargılarıyla bu satış işlemleri şiddetle eleştirilmekte, bunların
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yasaklanması için senatörler yasa önerisinde bulunabilmektedirler <9).
Toplum yaşamında geleneklerin önemini vurgulayan diğer bir örnek Japonya'daki 

işçi işveren ilişkileridir. Bu ilişkilerde Batı dünyasında pek görülmeyen firmaya bağlılık 
sözkonusudur. Japon işçi firmasına yaşam boyu süren bir ilişkiyle bağlanmaktadır. Çok 
istisnai durumlar dışında işçi firmadan çıkarılmamaktadır. Böylece işçiyle firma arasında 
kısa süreli çıkarların üstünde bir bağlılık oluşmaktadır. (Örneğin, VVeitzman, 1984: 74, 77; 
Frank, 1985: 171). Bazılarına göre Japonya'nın özellikle son zamanlarda gösterdiği 
büyük başarıda işçi işveren ilişkilerinin bu niteliğinin büyük katkısı vardır.

Başka yazılarımızda açıkladığımız gibi insan davranışlarında ortam farklılığının 
büyük önemi vardır <10>. Bu önem iktisadi davranışlar için de sözkonusudur. Bu durumun 
bir örneği Türkiye'de 1960’ların başlarıyla 1980'lerdeki ortam farklılığıdır. Türkiye'de 
1960'larda toplumcu bir yaklaşım egemendi; ticari, parasal çıkar ön planda 
görünmüyordu. Buna karşılık, bilindiği gibi, zengin olmak, çok kısa sürede para 
kazanmak, köşeyi dönmek 1980 sonrasının itibarlı girişimi niteliği kazandı.

Ortamın önemini vurgulayan diğer bir örnek İran'da bugün İnsanların büyük bir 
istekle savaşa, ölüme koşar görünmeleridir. Dışardan bakıldığında hiç anlamlı 
görünmeyen, İslam için yapıldığı söylendiği halde İslamın öldürüldüğü bu savaşta 
insanlar özçıkarlarını, yaşam haklarını bir tarafa itmektedirler. Önceki Şah döneminde ya 
da örneğin elli yıl sonra ortam değiştiğinde İran’da böyle geniş boyutlu özverili 
davranışların ortaya çıkma şansı az görünmektedir.

Yahudilerin İsrail'de ortaya koydukları başarım (performans) ortam farklılığının 
önemini gösteren diğer bir örnektir. Tarih, anlatılanlar yalnız öz iktisadi çıkarları peşinde 
koşan Yahudilerin korkaklığını, yurt sevgisinden yoksunluğunu vurgularlar. Oysa İsrail' 
de yerleşen Yahudiler yurda bağlılığı, savaşta etkinliği en üst düzeyde 
gerçekleştirmişlerdir. Bu arada, çeşitli acı ve işkencelere uğramış bir ırk oldukları halde, 
başka uluslara eziyet etmede de (1988’in başlarında Filistinlilere uyguladıkları bastırma, 
öldürme politikalarının açıklıkla ortaya koyduğu gibi) pek geride kalmadıklarını 
göstermişler ve göstermektedirler.

İlişkilerin farklılığı da tutarsız görünen davranış biçimlerine neden olabilmektedir. 
Ticari ilişkilerinde tek kuruşun hesabını yapan bir kişi sporu, sanatı, bilimi destekleme 
girişimlerinde çok özverili davranabilmektedir. Bu konuda tanığı olduğum bir olayı 
belirtmek istiyorum: Bir yakınım tanıdığı bir manavdan meyve alıyor. Meyveler için 
oldukça sıkı biçimde pazarlık yapıyor. Yani daha az ödeme yapmak istiyor. Manav da 
daha pahalı satmakta direniyor. Alışveriş bitince manav aldığı meyveleri yakınımın 
arabasına taşıyor. Yakınım meyveleri taşıdığı için, neredeyse pazarlık yaparken istediği 
indirimlerin toplamı kadar para vermek istiyor. Manav tüm ısrarlara karşın para 
almamakta aireniyor. Böylece birkaç dakika arayla meydana gelen iki farklı ilişkide aynı 
kişiler arasında birbirlerine tamamen zıt iki çekişme ortaya çıkıyor.

Yukarıdan beri verdiğimiz örneklerin sayısı kolayca artırılabilir. Biz bu kadarla 
yetinecek, bazı önemli noktalara değinerek incelememizi sürdüreceğiz. Önce bu 
alandaki iki temel ilkeyi belirteceğiz; sonra özel girişim ekonomisinin iki ünlü 
savunucusunun kişisel çıkarla ilgili görüşlerine değinecek, en sonra da adetlerin etkisini 
iktisadi araştırmalarla gözönüne almaya yönelen bazı çalışmalara dikkat çekeceğiz.

insanlar, hiçolmazsa insanların bir kısmı kendileri için amaç belirler, yaşamlarında 
bu amaçları daima gözönünde tutarlar. Örneğin sanat, bilim için; insanların eşitliği, 
özgürlüğü için; insan hakları ve hukuk devleti için; doğanın korunması için v.b. savaşım 
verirler. Bu amaçları dar anlamıyla kişisel çıkarların dar çerçevesine sokabilme olanağı 
yoktur. Birçok insan için yaşam ancak bu amaçların varlığında anlamlıdır. Böyle
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olduğundan yalnızca kişisel özçıkarları gözönüne alan, bu amaçları gözardı eden İktisat 
kuramı enazından eksiktir.

Bencil ve diğergam davranışların birbirlerinden kolayca ayrılabildiği. sanılmamalıdır. 
Tersine, birçok davranışta bencil ve diğergam eğilimler çeşitli yoğunluklarda içiçe geçmiş 
durumdadır. İnsan kişiliğinin tek boyutlu olmadığı, karmaşık, bazen çelişik nitelik ve 
davranışlar içerebildiği gerçeği bencil ve diğergam eğilimler sözkonusu olduğunda da 
geçerlidir.

Hayek ünlü kitabının önsözünde (Hayek, 1944: vi, vii) özetle şunları söylüyor: "Bu 
siyasal bir kitaptır... Siyasal olmasına karşın bu kitapta ileri sürdüğüm inançlarımın 
kişisel çıkarlarımca belirlenmediğinden (bir insanın olabileceği kadar) eminim... Bu kitabı 
yazmayı kaçınılmaz bir görev saydım..." Böylece özel girişim ekonomisinin, bireylerin 
kişisel çıkarları peşinde koşmalarının erdeminin yüzyılım ızdaki en önde 
savunucularından biri olan Hayek bu kitabını yazarken kişisel çıkarlarını bir tarafa ittiğini, 
görev duygusuyla hareket ettiğini söylemektedir (11>.

Esasında özel girişim ekonomi anlayışının kurucusu sayılan A. Smiht'in bile 
(sonraki, günümüzdeki bazı izleyicilerinin savunduğu gibi) öz iktisadi çıkarı en öne 
çıkardığı, kişisel çıkarlar dışında kalan motif ve amaçları tümüyle bir tarafa ittiği de çok 
şüphelidir. Nitekim Sen (1987 a: 22-28) Smith'in insan davranışlarını tek motife indirme 
çabalarına karşı çıktığını kaydetmekte; Smith’i, yazdıklarını gözönüne almadan, yalnızca 
"özel çıkar" savunucusu saymanın yanlışlığını belirtmektedir. Sen'e göre Smith'in, 
yoksulluk alanındaki gözlemler, sempati (insanın kendini karşısındakilerin yerine 
koyabilme yeteneği) gereksinimi, insan davranışlarında ahlaki düşüncelerin rolü, 
özellikle de davranış kurallarının kullanımı konularını ele alan (ekonomi ve toplum 
alanındaki) yazıları ihmal edilmiştir. Çünkü bu konu ve düşünceler bugün iktisatta artık 
moda değildir.

Burada A. Smith'e yaşadığı günlerdeki ününü sağlayan "The Theory of Moral 
Sentiments” adlı kitabından aşağıdaki kısımları vermek istiyoruz (Den Uyl, 1986:103). Bu 
alıntı Smith'in özçıkar dışında kalan, manevi, ahlaki değerlere büyük önem verdiğinin 
kanıtıdır.

"Servet ve güçlülüğe genellikle, yalnızca bilgelik ve erdeme gösterilmesi gereken 
saygı ve beğeniyle bakılması; tek uygun konu olarak ahlaksızlık ve anlayışsızlığa 
uygulanması gereken hor görmenin sık sık ve çok adaletsizce yoksulluğa ve güçsüzlüğe 
yöneltilmesi her çağın ahlakçısının şikayet konusu olmuştur... Önümüzde iki farklı yol 
vardır, ... birincisi , bilgeliğin incelenmesi ve erdemin uygulanması; diğeri servet ve güç 
edinilmesi... insanlığın , toplumların büyük kütleleri servet ve gücü beğenir, onlara 
taparlar. İşin olağanüstü tarafı bunlar çoğu zaman konuyla çıkar yönünden ilgisizdirler... 
Bu durum iyi ahlaka uymaz... Değer ve erdemden soyutlanmış servet ve güç saygımıza 
layık değildir..." <12>. .

"İktisatçılar geleneksel olarak değişen zevklerden (tastes) şüphe duymuşlardır. 
Bir mesleğin (iktisat gibi) entellektüel zevklerinin de yavaş değiştiği bilinmektedir. 
Bununla birlikte, zevklerin bizim işimiz olmadığı şeklindeki alışılmış ilkeyi yeniden 
değerlendirme zamanıdır." (Pollak, 1978:374). Bu alıntının açıkladığı gibi iktisat kuramı 
tüketicilerin zevklerini genelde sabit, değişmez varsaymıştır. Ama artık bu eğilimin 
değişmesi gerekir. Nitekim iktisatta zevklerin değişmesini "adet oluşturulması" ve 
"karşılıklı etkileşim içindeki tercihler" şeklinde ele alan çalışmalar yapılmıştır. "Adet 
oluşturulması" çalışmalarında örneğin bir ailenin istemi (tercihleri) geçmişteki tüketimi ile 
ilişkilendirilmektedir. Böylece geçmiş tüketim alışkanlıkları gözönüne alınmaya 
çalışılmaktadır. "Karşılıklı etkileşim içindeki tercihler" yaklaşımıyla başkalarının,
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çevredekilerin harcama kalıplarının kişinin tercih lerine, tüketim ine etkileri 
İncelenmektedir.

Bu alanda önemli bir sorun şudur: Adetler, zevkler neden bugünkü şekilleriyle 
ortaya çıkmıştır? Bu soru karşısında çeşitli tutumlar takınılabilir. Bir tutum bu sorunu 
iktisat dışında sayar. Bilimler arasındaki işbölümünde bu sorunun incelenmesinin 
iktisada düşmediğini söyler. İktisat kuramının anlayışı geniş ölçüde budur. Diğer bir 
tutum sosyobiyolojinin izlediği yaklaşıma koşut bir yol izler. Bu tutumda hangi zevk ve 
adetlerin bencil amaçları ençoklaştırdığı araştırılır (Frank, 1987:593). Başka bir tutum 
incelenen soruna yalnızca kişisel, bencil çıkarlar açısından yaklaşmayı çok dar bulur. 
Daha geniş ve genel bir tutumu yeğler. Bu tutumda bencil, iktisadi çıkarların önemi 
yadsınmaz. Ama diğer etkenler de (diğergam, toplumsal eğilimler; toplumların geçmişi, 
ortamı, koşulları gibi) gözönüne alınır. Biz bu son yaklaşımı benimsiyoruz. Ama bu 
yazının dışında kaldığı için bu önemli konuya bu kadar değinmekle yetiniyoruz.

3. Bireylere Çıkarları Peşinde Koşma Özgürlüğü Tanınmalıdır
Buradaki açıklamalarımıza F. A. Hayek’den bireycilik ve özgürlük konularında 

uzunca alıntılar vererek başlayacağız. Önce (Hayek, 1948 a: 135-138; Hayek, 1967: 
82-95)'e dayanarak Hayek'in bireycilik alanındaki görüşlerini özetlemeye çalışacağız.

Hayek iki farklı bireyciliğin ayrılması gerektiği görüşündedir. Birinci tür bireycilik 
rasyonalist niteliktedir. Ama bu sahte bireyciliktir. Gerçek bireycilik rasyonalist değildir.

Rasyonalist, sahte bireycilik akla, aklın gücüne çok önem verir. Bu anlayışa göre 
bütün yararlı kurumlar insan aklının bilinçli çabaları sonucunda yaratılmıştır ya da 
yaratılmalıdır. Hayek'e göre çağdaş sosyalizm, planlama görüşleri, toptancılık 
(totalitarianism) bu rasyonalizm anlayışının sonucudur. Bu (naif) rasyonalizme 
rasyonalist yapımcılık (rationalist constructivism) denebilir. Kökleri eski Yunana, 
Eflatun'a kadar indirilebilse de bu yaklaşım görece yeni bir olaydır. Anlayışı asıl geliştiren 
Descartes'dır. Bu görüşü sonraları savunanlar arasında Hobbes, Rousseau, Hegel ve 
Marx gibi düşünürler de vardır.

Ama akıl tehlikeli bir patlayıcı gibidir. Dikkatle ele alınıp kullanıldığında yararlıdır; 
dikkatsizce kullanıldığında uygarlığı yok edebilir. Aklın, rasyonel kontrol gücünün sınırları 
olduğu bilinmelidir. Uygarlığın birçok toplumsal kurumu akılla icadedilmiş değildir. Bu 
kurumlar belirli bir planın, akla dayanan bilinçli düzenlemenin sonucu olarak ortaya 
çıkmış değildir. Bunlar doğal biçimde, kimsenin bilinçli niyet ve planının sonucu olmadan 
yaratılmışlardır. Uluslar belirli bir anda gelişirken önlerinde bazı kurumlan bulurlar; bu 
kurumlar insan davranışlarının sonucudur ama insan düzenlemesi, planlaması (design'ı) 
sonucu değildir.

Özgür insanların kendiliğinden (spontane biçimdeki) işbirliklerinin yarattığı şeyler, 
sonuçlar bireysel beyinlerin anlayış gücünün çok üstündedirler. Özgür insanların 
yarattığı toplumlarda bulduğumuz düzen, düzenlilik bireysel davranışların önceden 
görülemeyen, kestirilemeyen sonuçları olarak ortaya çıkar. Bu önemli olgu A.Smith gibi 
politik iktisatçıların bulduğu bir sonuçtur. Buluşun etkisi tüm toplumsal bilimler alanına 
yayılmıştır.

Bu bulguya dayanan ikinci tür, gerçek, antirasyonalist bireycilik görüşü de Avrupa 
geleneği içinde yer alır. Bu görüş daha alçak gönüllüdür; görkemli felsefi sistemler 
kurmayı amaçlamaz. Çağdaş Avrupa uygarlığının, özellikle liberal siyasal düzenin 
oluşmasında büyük katkısı olmuştur. Kökeni eski Yunana, Aristo'ya kadar indirilebilir. Bu 
sistemi yaratanlar arasında Montesquieu, Hume, Tocqueville, Menger de vardır. A.
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Smith'in büyük bir katkı getirdiği bu düşünceye yeni felsefi temeller kazandıran 
Popper'dir. Popper bu yaklaşıma eleştirici rasyonalizm adını vermiştir.

Hayek'in özgürlük konusundaki görüşlerini de (Hayek, 1960: 29-32)'ye dayanarak 
aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

Bireysel özgürlüğün temel nedeni amaçlarımızın ve gönencimizin dayandığı birçok 
etken hakkında kaçınılmaz bilgisizliğimizdir. Bu bilgisizlik hepimiz için sözkonusudur. 
Herşeyi bilen insanlar var olsaydı; bugünkü, yarınki isteklerimizi belirleyen tüm etkenleri 
bilebilseydik özgürlüğe pek az gerek kalırdı.

Bütün siyasal kuramların insanların çoğunluğunun çok bilgisiz olduklarını 
varsaydıkları doğrudur. Özgürlüğü savunanların diğerlerinden farkı kendilerini ve en 
akıllıları da bilgisizler arasında saymalarıdır. Devingen uygarlığın oluşmasında sürekli 
biçimde kullanılan bilgi düzeyi karşısında en akıllı ile en bilgisiz kişinin bilgileri arasındaki 
farklılık önemsizdir.

Yalnızca önceden sonuçlarının yararlı olacağı bilindiğinde izin verilen özgürlük, 
özgürlük değildir. Nasıl kullanacağımızı bildiğimizde özgürlüğün anlamı da geniş ölçüde 
ortadan kalkar.Sık sık kötüye kullanılması bireysel özgürlüğün geçerliliğini sarsan bir 
kanıt değildir. Özgürlük zorunlu olarak istemediğimiz birçok şeyin yapılabileceği 
anlamına gelir. Özgürlük inancımız belirli durumlarda ortaya çıkacak öngörülebilir 
sonuçlara dayanmaz; özgürlüğün ortalama olarak kötüden çok iyi gücü harekete 
geçireceği ilkesine dayanır.

Belirli bir şeyi yapmada özgür oluşumuzun öneminin, bizim ya da çoğunluğun o 
olanağı kullanabilme şansıyla hiçbir ilgisi yoktur. Herkesin kullanabileceğinden daha 
fazla özgürlük tanımama özgürlüğün işlevini çok yanlış anlamaktır. Milyon içinde tek bir 
kişi tarafından kullanılacak bir özgürlük hepimizin kullandığı özgürlüğe oranla toplum için 
daha önemli, çoğunluk için daha yararlı olabilir.

Birşeyi yapma özgürlüğünü kullanma fırsatı ne kadar az olası ise bu özgürlüğün 
toplum için daha değerli olduğu bile söylenebilir. Sözkonusu fırsat ne kadar az olası İse, 
o fırsat ortaya çıktığında o olanağı yitirmek o kadar ciddi olacaktır. Çünkü burada 
sözkonusu olacak deney (yaklaşık olarak) tek bir olay niteliği taşıyacaktır. Ayrıca 
çoğunluğun herhangi bir kişinin yapmakta özgür olması gereken önemli şeylerin çoğuyla 
doğrudan ilgilenmemesi olasılığı yüksektir. Özgürlüğün o kadar önemli olmasının nedeni 
bireylerin özgürlüklerini nasıl kullanacaklarını bilmeyişimizdir.

Böylece özgürlükten sağladığım yarar geniş ölçüde başkalarının özgürlüğü 
kullanmalarının sonucudur. Bu kullanımların büyük çoğunluğunu benim kullanmam 
sözkonusu değildir. Dolayısıyle benim için en önemli özgürlüğün benim kullandığım 
özgürlük olması gerekmez. Önemli olan benim kullanabilmeyi isteyeceğim özgürlük değil, 
bazı kişilerin topluma yararlı şeyler yapabilmeleri için gereksinim duyacakları 
özgürlüktür. Bu özgürlüğü bilinmeyen kişilere sağlamanın yolu onu herkese sağlamaktır.

Özgürlüğün nimetlerini sağlayan yalnızca özgür kimsenin kendisi değildir. Hiç 
şüphe yoktur ki, tarihte özgür olmayan çoğunluk özgür azınlığın varlığından büyük yarar 
sağlamıştır; bugün de özgür olmayan toplumlar özgür toplumlardan sağladıkları ve 
öğrendiklerinden yarar sağlamaktadırlar. Tabii başkalarının özgürlüğünden sağladığımız 
yarar özgürlüğü kullananların sayısı arttıkça artar. Dolayısıyle bazılarına özgürlüğü 
savunan anlayış herkese özgürlük İlkesini de savunur. Ama yine de, herkesin özgür 
olmamasına karşın bazılarının özgür olması, herkesin sınırlı özgürlüğe sahip olmasına 
oranla bazılarının tam özgür olması herkes için daha iyidir.

Bu uzun alıntıların bize önemli görünen temel noktalarını aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz: i) insan aklına, aklın düzenlemelerine fazla önem tanınmamalıdır. Niyetle
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rin iyi (halisane) oluşu da önemli değildir, ii) Özgürlüğün temel nedeni, dayanağı 
bilgisizliğimizdir. Bilinmesi gerekenlerin sonsuzluğu gözönüne alındığında en akıllı ile en 
bilgisiz kişinin bilgi düzeyi arasındaki fark önemsizdir, ¡ii) Bir kişi için önemli olan kendi 
özgürlüğünden çok başkalarının özgürlüğüdür, iv) Yalnızca azınlığın özgür olmasının da 
birçok yararı vardır.

Kanımızca bu görüşlerin şu temel sonuçları vardır: i) Akıl ve niyete 
güvenilemeyeceği için bireylere, ekonomiye müdahaleden kaçınılmalıdır; niyetine 
bakılmadan herkese serbestlik tanınmalıdır, ii) Akıllıyla bilgisiz arasında pek fark 
olmadığına; kişilerin hangi yetenekleri ortaya koyacakları, ne yapacakları, neler 
üretecekleri bilinmediğine göre herkesi özgür kılmak, sonucun belirlenmesini serbest 
piyasanın işleyişine bırakmak gerekir. Böylece bireylerin ulusal gelirden alacakları pay 
kişilerin özgür istencesi ile kendiliğinden (spontane biçimde) yaratılacak piyasa 
tarafından belirlenecektir, iii) Kişiler için başkalarının özgürlüğü daha önemli olabildiğine, 
yalnızca azınlığın özgür olmasının da büyük yararı bulunduğuna göre serbest kılınan 
insanların bencil davranışları sakıncalı sayılmamalıdır. Toplumun en üst gönenç düzeyine 
bu bencil davranışlar sonucunda ulaşacağı kabul edilmelidir.

Bu sonuçlardan üçüncüsü görünmeyen el kavramını ifade eder ve bir bakıma 
neoklasik iktisat anlayışının özünü oluşturur. Büyük önemi nedeniyle bu konuyu aşağıda 
ayrı bir başlık altında ele alacağız. Başka yazılarımızda incelediğimiz ilk iki sonuç 
hakkında ise burada bazı temel noktalara değinmekle yetineceğiz.

Kişilerin niyetine bakılmaması; bireylere, ekonomiye müdahale edilmemesi ilkesine 
tam uyulduğunda bugünün çağdaş toplumunun bazı kurumlarından vazgeçmek 
gerekeceği unutulmamalıdır. Örneğin doktor olmak için uzun bir öğrenimden geçilmesi 
zorunluluğu sözkonusu olmayacak; trafikte ehliyet eğitimi, sınavı kaldırılacaktır. Esrar 
gibi şeylerin içilmesine, alışverişine karışılmayacaktı; kaynak yaratılmasına ya da 
yokolmasına neden olmadığı, yalnızca varolanın el değiştirmesi sonucunu verdiği için 
hırsızlığa karşı çıkılmayacaktır <14>.

Yaşadığımız dünyada, bugünün kapitalist ekonomilerinde, örneğin Türkiye’de 
ekonomiye müdahalelerin ne ölçülerde ulaştığını anlayabilmek için kişilerin günlük, 
normal harcamalarına bakmak yeterlidir. Bilindiği gibi elektrik, su, yakacak, havagazı, 
telefon, ulaşım, okul masrafları geniş ölçüde kamu kuruluşlarınca belirlenmektedir. 
Birçok aile bütçesinin büyük kısmını bu giderlere ayırmakta, geriye de pek birşey 
kalmamaktadır. Ayrıca gelirlerin oluşmasında da devletin çok büyük rolü vardır. Ücretler, 
maaşlar, faiz, döviz kurları geniş ölçüde devletçe belirlenmektedir. Devlet vergi, teşvik, 
emeklilik, sigorta, sübvansiyon politikasıyla; tarımı destekleme fiyatlarıyla gelirleri geniş 
ölçüde etkilemekte, oluşturmakta, belirlemektedir. Devletin para politikasıyla yarattığı 
enflasyonla, harcama politikasıyla oluşturduğu iş olanaklarıyla gelirleri etkilediği de 
bilinmektedir. Bütün bunlar gözönüne alındığında bugünün kapitalist ekonomilerinde, 
örneğin Türkiye'de devletin karışmadığı, doğrudan ya da dolaylı yollarla etkilemediği pek 
az şeyin kaldığı ortadadır.

Bu yoğun müdahale ortamında devlet ekonomiye müdahale etmesin demenin ne 
anlamı olabilir? Bizce aşağıdaki anlamı olabilir: Özel girişim ekonomilerinde adalet 
açısından, etkinlik yönünden birçok sorunun, sakıncanın ortaya çıkması doğaldır. 
Örneğin eşitlikten çok uzak, dolayısiyle adaletsiz bir gelir dağılımı ortaya çıkabilir. Tekel 
gibi durumların egemen olması ekonomide etkinliğe büyük darbe indirir. Ama bu 
sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla başvurulacak devlet müdahaleleri giderdiğinden 
daha fazla sakınca yaratır: Ekonomide adaleti sağlamak için müdahale etkinliği o 
ölçülerde bozar ki, ortaya çıkan sonuç sırf adalet açısından bile daha kötü olur. Etkinliği
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artırmak, rekabet ortamını gerçekleştirmek için başvurulan müdahale de durumu daha da 
kötüleştirebilir; daha az tekel durumu amaçlanırken daha çok tekeller, aksaklıklar 
yaratılabilir; dolayısıyle etkinlikten uzaklaşılır.

Biz, yukarıda belirttiğimiz devlet müdahalelerinin yoğunluğunu, kaçınılmazlığını da 
gözönüne alarak, devlet müdahalesine karşı değiliz. Bir kısmı kendilerine liberal diyen 
birçok iktisatçının devlet müdahalesine karşı olmadıklarını; yalnızca yoksullar, dar 
gelirliler yararına müdahaleleri beğenmediklerini de biliyoruz. Oysa bizce devlet dar 
gelirlilerin yararı için ekonomiye müdahale etmelidir.

Ama burada çok dikkatli olmanın gereğini vurgulamak istiyoruz. Yukarıda 
belirttiğimiz, müdahalenin adalet ve etkinlik yönünden sakıncalar yaratabileceği 
şeklindeki düşünceleri daha çok dar gelirliler yararına müdahalelere karşı olanlar 
savunsa da, bu düşüncelerin hiç gerçeklikleri, geçerlilikleri yoktur denemez. Yani dar 
gelirliler yararına müdahalelere girişmek müdahalelerin bunlar lehine sonuçlar 
yaratmasını sağlamaya yetmez. En saygın amaçlarla girişilen müdahaleler dar gelirliler 
için kötü sonuçlar yaratabilir. Bu kötü sonuçların doğmaması için müdahalelerin çok 
dikkatli, bilinçli biçimde yapılmasında zorunluluk vardır.

İkinci sonucu ele almaya yine Hayek'den alıntı vererek başlamak istiyoruz. Hayek 
(194Ö a: 141) eşitlik konusunda şunları yazıyor: İnsanlar eşit olmadıkları için onlara eşit 
işlem yapabiliriz. Tüm insanlar yetenek ve eğilimlerinde tamamiyle eşit olsaydılar 
herhangi bir toplumsal organizmaya ulaşabilmek için onlara farklı davranmamız gerekirdi. 
Sevinçle söylenebilir ki insanlar eşit değildir. Böyle olduğu için işlev farklılığının bir 
düzenleyici organizmanın istencesinin keyfi kararıyla belirlenmesi gerekmemektedir. 
Aynı nedenle herkese aynı şekilde kural eşitliği sağladıktan sonra herkesi kendi düzeyini 
kendisinin bulması için serbest bırakabiliriz.

Herkese eşit işlem yapmakla, herkesi eşit yapmaya çabalamak arasında dünyalar 
kadar fark vardır. Birincisi özgür toplumun koşulu olduğu halde; İkincisi, Tocqueville'in 
betimlediği gibi, kulluğun yeni bir biçimidir.

Bu alıntıda yer alan savlar yukarıda Hayek'den aktardığımız görüşlerle birlikte ele 
alındığında Hayek’in düşünceleri hakkında aşağıdaki üç nokta ortaya çıkmaktadır: i) 
insanlar eşit değildir, ii) insanların yeteneklerini bilmediğimiz için kişilerin yapacaklarını, 
üreteceklerini, sonuçta elde edecekleri gelirleri piyasanın belirlemesine bırakmalıyız. 
Yetenekleri belirleyerek, değerleyip sıralayarak insanların almaları gereken gelir paylarını 
önceden saptama yoluna gitmemeli; piyasada belirlenenle, gerçek yaşamda ortaya 
çıkanla yetinmeliyiz. Yani insanın piyasada, ekonomik yaşamda sağladığı geliri onun 
yeteneğinin ölçüsü olarak almalıyız. Böylece yetenekten gelire doğru değil, gelirden 
yeteneğe doğru giderek, kişi piyasada ne kadar çok kazanırsa o kadar yeteneklidir 
demeliyiz, iii) Herkese eşit işlem yapmalı, fırsat eşitliği sağlamalıyız (15>.

Uzun değerlendirme, tartışmalar gerektiren bu savlar hakkında burada yalnızca 
birkaç temel noktaya değinmekle yetineceğiz, insanların aralarında eşit olmadığını biz de 
kabul ediyoruz. Ama bu eşitsizlik bugünün kapitalist ülkelerinde, örneğin Türkiye'de 
ekonominin, piyasanın ortaya çıkardığı eşitsizliğe oranla çok düşük düzeydedir. Diğer bir 
deyişle, anılan ülkelerde ekonomik yaşam, piyasa kişiler arasında gerçekte varolan 
eşitsizliğin çok üstünde eşitsizlik yaratmaktadır. Dolayısıyle bu ekonomilerde ortaya 
çıkan eşitsizlikleri kişiler arasındaki gerçek farklılıklarla, eşitsizliklerle açıklayabilme 
olanağı yoktur.

Ayrıca piyasanın dağıttığı gelir paylarının yetenekleri yansıttığını kabul 
edebilmemize olanak yoktur. Bu olanaksızlığı ortaya koyan birkaç örnek şunlardır: Miras 
yoluyla büyük topraklara, servetlere, gelirlere konan kişilerin bu olanaklara
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yetenekleriyle ulaştıklarını kabul etmek çok güçtür. Turistik bir bölgede, büyük kentlerin 
gelişme alanlarında toprak, arsa sahibi oldukları için birdenbire çok zenginleşen kişilerin 
üstün yetenekli olduklarını söylemek olanaksızdır. Bugün Türkiye’de olduğu gibi bir 
arabesk türkücüsüne milyarlar kazandırırken gerçek sanat, bilim yapıtları üreten kişileri 
açlığa mahkum eden serbest piyasa sisteminin yetenekleri yansıttığını, ödüllendirdiğini 
kabul etmek çok zordur.

Fırsat eşitliğinin de gerçek yaşamda pek işlerlik kazanamadığı, geniş ölçüde kağıt 
üzerinde kaldığı, hatta bazen kağıt üzerine bile geçemediği de unutulmamalıdır. Bu 
durumun en çarpıcı örneği A.B.D.'ye, diğer Batılı ülkelere göçün sımrlandırılmasıdır. 
Böylece bu ülkeler dışında doğmuş kişiler için fırsat eşitliği kağıt üzerinde bile yoktur <16>.

4. Kişiler Özçıkarları Peşinde Koştuğunda 
Toplumsal Gönenç Ençoklaşır

Burada ele alacağımız konu neoklasik iktisat kuramının belki de en önemli kavramı 
olan görünmeyen el anlayışıdır. Önce kavramı A. Smith'den bir alıntıyla belirteceğiz. 
Sonra özetle şunları söyleyeceğiz: Bencil davranışlarınken yüksek toplumsal gönenci 
yaratması sonucunun nedeni insanların iyi ya da akıllı olması değildir. Smith'in 
yaklaşımında bu sonucu sağlayan alışverişin, ticaretin yarattığı karşılıklı çıkardır. Ama 
Smith bu öngörüsünü kanıtlamamıştır.

Burada önemle vurgulayacağımız nokta şudur: Kişiler rasyonel biçimde bencil 
özçıkarları peşinde koştuğunda toplumsal gönencin ençoklaştırılacağı savı daima geçerli 
değildir. Toplum yaşamında işbirliği, yardımlaşma kaçınılmazdır. Diğer bir deyişle, 
iktisattaki görünmeyen el kavramının birçok sınırlılığı vardır. Bilinen bazı sınırlılıklara 
değindikten sonra, daha yakın zamanlarda önem kazanan "tutuklunun çıkmazı ya da 
ikilemi" konusunu ele alacak, ilgili alanlarda önemli bulduğumuz bazı çalışmaları 
özetleyeceğiz.

Aşağıdaki uzunca aktarmayı (Smith, 1970: 117-119)'dan alıyoruz.
"Birçok yarar sağlayan bu işbölümü, sağlanan genel gönenci öngören ve onları 

yaratmayı amaçlayan insan aklının sonucu değildir. Sözkonusu işbölümü insan 
doğasındaki bir eğilimin zorunlu ama yavaş işleyen bir sonucudur. Eğilimin böyle genel 
yararlar yaratma amacı yoktur. Bu eğilim birşeyi diğer bir şeyle değiştirme, takas, 
alışveriş isteğidir." .

"... Bu eğilim tüm insanlarda vardır, hiçbir hayvan türünde de yoktur... Kimse bir 
köpeğin diğer bir köpekle bir kemiği diğeriyle değiştiren adil, bilineli bir değiştokuş, 
alışveriş yaptığını görmemiştir... Uygar toplumda insan daima büyük kitlelerin işbirliğine 
ve yardımına gereksinim duyar, oysa tüm yaşamında ancak birkaç kişinin dostluğunu 
kazanabilir. Diğer hayvan türlerinin hemen tümünde her birey, olgunlaştığında tamamiyle 
bağımsızdır ve doğal ortamında diğer bir canlının yardımına gereksinim duymaz. Ama 
insan hemen daima diğer insanların yardımına muhtaçtır. Bu yardımı yalnızca diğer 
insanların iyiliğinden beklemesi ise anlamsız ve boşunadır. Kişinin, başkalarının 
özsevgilerini(kişinin) kendi çıkarına harekete geçirebilmesi, onlardan kendisi için 
yapılmasını istediği şeyin onların özçıkarlarına yarayacağını gösterebilmesi halinde 
başarılı olması şansı çok daha yüksek olur. Başkalarına avantajlı herhangibir alışveriş 
öneren herkes bunu yapmaktadır. Bu önerilerin anlamı, ‘bana istediğimi ver, sana 
istediğin şeyi vereyim' ifadesidir... Yemeğimizi kasabın, içki yapımcısının ya da fırıncının 
iyiliğine değil, kendi özçıkarlarını düşünmelerine borçluyuz. Onların insanlıklarına değil, 
özsevgilerine hitap ederiz; kendi gereksinimlerimizden hiç söz açmaz, onların yararlarını 
vurgularız." <17)
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Bu düşüncelerden şu temel sonuçlar çıkarılabilir: i) insanların iyiliğinden birşey 
bekleyemeyiz. Genel yararları yaratan (toplumsal gönenci ençoklaştıran) insanların iyiliği 
olmadığı gibi aklı da değildir. İnsan aklı bu genel yararları ne görür ne de amaçlar, ii) İnsan 
kendine aşık, kendi çıkarları peşinde koşan bencil bir yaratıktır, insanları harekete 
getirmenin, birşeyler üretmesini sağlamanın yolu onun bencil çıkarlarını bu hareketler 
yönünde uyarabilmektir. ¡ii) Uygar toplumlarda insanlar diğer insanların yardımına, 
işbirliğine, üretimine gereksinim duyarlar. Bu yardımı, üretimi sağlamanın, başkalarının 
özçıkarlarını harekete geçirmenin yolu ticaret, alışveriş, değiştokuştur. iv) Böylece 
herkes bencil çıkarı peşinde koşarak, kendi çıkarlarını ençoğa çıkarmaya çalışarak 
toplumsal gönenci de ençoklaştırır. Kimse toplumun yararını düşünmediği halde, yalnızca 
özçıkarı peşinde koştuğu halde toplumsal gönenç ençoklaşır.

Bu sonuçlardan İkincisini yukarıda incelediğimiz için burada bunun üzerinde 
durmayacağız, ilk ve üçüncü sonuç hakkında iki alıntı verdikten sonra dördüncü sonucu 
incelemeye geçeceğiz.

Hayek'den (1948 a: 137, 138) aldığımız aşağıdaki düşünceler yukarıdaki ilk 
sonucu vurgulamaktadır. Bu düşünceler daha önce, iki farklı bireycilik anlayışı 
konusunda Hayek'den alarak verdiğimiz görüşlere de uymaktadır.

Genel bir inanç vardır, Adam Smiih ve arkadaşlarının "ekonomik insan" kavramını 
bulduklarını, kişilerin kesinlikle rasyonel biçimde davranış eğilimine sahip oldukları 
şeklinde bir varsayıma başvurduklarını söyler. Oysa Smith ve arkadaşlarının böyle bir 
görüşleri yoktur. Onlara göre insanların doğaları gereği tembel, geleceği düşünmeyen, 
savurgan (ziyankâr) olduğunu söylemek gerçeklere daha uygundur.

Smith'in asıl sorunu insanın en iyi olduğu zamanlarda yapabilecekleri değildir. Onu 
asıl ilgilendiren insanın en kötü olduğu zamanlarda zarar yaratma konusunda enaz 
olanağa sahip olmasıdır. Smith ve arkadaşlarının savunduğu bireyciliğin temel üstünlüğü, 
bu sistemde kötülerin enaz kötülük yapabilme gücünde olmalarıdır. Bu toplumsal 
sistemin işleyebilmesi iyi insanların bulunmasına, insanların bugünkünden daha iyi 
olmalarına bağlı değildir. Bu sistem insanları tüm çeşitlilik ve karmaşıklıkları içinde 
kullanır. Burada insan bazen iyi, bazen kötüdür; bazen zeki, çoğunlukla da aptaldır. 
Smith ve arkadaşlarının amacı herkese özgürlük tanımaktır. Buna karşılık Smith’in 
Fransız çağdaşlarının isteği özgürlüğü yalnızca iyi ve akıllıya vermektir.

Buchanan'dan (1986: 31,32) alarak aktardığımız aşağıdaki düşünceler de yukarıda 
belirttiğimiz üçüncü sonucu açıklayıcı niteliktedir.

insan kendi çıkarı peşinde koşan otonom bir varlık olarak alınabilir. Bu bağımsız 
kişinin (öngörülebilir) davranışlarını karşılıklı çıkarları gözönüne alınarak kendi 
istencesiyle sınırlandırabileceğini kabul edebiliriz.

Onsekizinci yüzyılın (moral) felsefesinin temel katkısı bu sınırların kavramsal 
olarak da, kurumsal gerçek olarak da çizilebileceğini göstermiş olmasıdır. Buna karşılık 
birçok çağdaş iktisatçı insanı, davranışlarının her yönüyle net bir servet ençoklaştırıcısı 
olarak modelleştirm işlerdir. Bunlar insanın karşılıklı yararın çerçevesi içinde 
sınırlanmadıkça özgür olamayacağını görmemektedirler. Sınırlandırılmamış insan bir 
hayvandır; bu hepimizin kabul etmesi gerekli basit, temel bir olaydır.

Daha açıklıkla belirtilirse onsekizinci yüzyılın katkısı homo economicus ile 
toplumsal gönenç (ya da grup çıkarı) arasında köprü kurmasıdır. Mandeville, Hume ve 
Smith çıkarı peşinde koşan insan kavramını icad etmiş değillerdir. Yüzyıllardır meydanda 
olan bu insan anlayışını felsefe bilincine Thomas Ho'obes onyedinci yüzyılda sokmuştur.

Anılan onsekizinci yüzyıl filozofları kişisel çıkarlarıyla hareket eden insanların 
belirtilen sınırlar çerçevesinde hareket ederek toplumun gönencini ençoğa
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çıkarabileceklerini göstermişlerdir. Burada herkes özçıkarıyla hareket etmektedir. Ama 
özçıkara dayanan bu davranışlar karşılıklı rıza ile kabul edilmiş kuralların, yasaların 
çerçevesi içinde kalmaktadır. Bu yasalara ahlaki yollarla, dışarıdan empoze edilerek, 
adetlerin gelişmesiyle, bağıt oluşturularak ulaşılmış olabilir.

Bu aktarmadan aşağıdaki sonuçlar açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Birçok çağdaş 
iktisatçı insanı net bir servet ençoklaştırıcısı olarak modelleştirmişlerdir. Oysa insanın 
bencil bir yaratık olduğunu, kişisel yararını ençoğa çıkarmaya çalıştığını kabul etmekle 
yetinemeyiz. Başkalarının yardımına gereksinim duyduğumuza, toplum içinde 
yaşadığımıza göre insanların, hareketlerinin, davranışlarının sınırlandırıldığını da kabul 
etmezsek bir yere varamayız. Kişinin isteği sonucu olan bu sınırlandırmayı yaratan 
karşılıklı çıkardır. (Buchanan, 1986: 31)'de söylendiği gibi karşılıklı çıkarı gerçekleştiren 
de ticaret, takas ve alışveriştir.

Bu açıklamalardan sonra yukarıda belirttiğimiz dördüncü sonucu incelemeye 
geçebiliriz. Bireyler yalnızca özçıkarları peşinde koşarak toplumsal gönenci 
ençoklaştırabilirler mi?

Bu soruya olumlu yanıt verilmesiyle neoklasik iktisadın bir bakıma temelini 
oluşturan görünmeyen el kavramı ve anlayışı ortaya çıkar <18>. Bu olumlu yanıtı ilk 
verenin, dolayısıyle görünmeyen el anlayışının yaratıcısının A. Smith olduğu iktisat 
alanında yaygın bir görüştür.

K. J. Arrow, F. H. Hahn'a göre, iktisat alanı dışındaki bir kişinin, özçıkarlarına göre 
hareket eden insanların davranışlarının kaos yaratacağını düşünmesi normaldır.(Bulutay, 
1979: 291; Sen, 1982: 87, 88). M. Blaug'a (1978: 62) göre onsekizinci yüzyılda kişisel 
kazanç güdüsüne dayanan hareketlerin toplum yararına ters (antisocial) durumlar 
yaratacağı öngörüsü çok yaygındı. Bugün bile sokaktaki insan düzeyindeki sosyalizm 
anlayışı, bilinçle planlanmış toplumsal amaçlarla değil de özel kâr motifiyle hareket eden 
serbest piyasa ekonomisinin kamu yararını sağlayamayacağı görüşünü savunur.

Arrow, Hahn, Blaug'a göre, böyle olmasına, sağduyuya ters görünmesine karşın, 
yalnızca bireysel çıkarlara dayanan davranışların kaos değil uyum, toplumsal gönenç 
yaratacağı gösterilmiştir. Bu sonucu ilk vurgulayan A. Smth'dir. A. Smith'den günümüze 
değin geçen sürede yapılan çalışmalarla oluşan bugünün neoklasik iktisat kuramı da 
esasında bu temel öngörüye dayanır.

Biz bireylerin özçıkarları peşinde koşan, bencil davranışlarıyla toplumun üretimine, 
gönencine katkıda bulunabildikleri ilkesinin, görünmeyen el kavramının önemli olduğunu, 
oldukça geniş bir geçerliliğe sahip bulunduğunu yadsımıyoruz. Ama bu kavramın birçok 
sınırlılıkları olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu sınırlılıkları incelemeye geçiyoruz.

Önce A. Smith’e bağlanan bu görünmeyen el kavramının günümüzde tam rekabet 
anlayışı olarak alındığını belirtmek istiyoruz. Tabii A. Smith'in görünmeyen el kavramını 
açıklıkla ortaya koyduğunu, onun geçerliliğini kanıtladığını söylemek zordur <19>.

Günümüzde görünmeyen el anlayışının, tam rekabetin bazı istenilir özellikleri 
olduğu gösterilmiştir. Ama bu istenilir özelliklere ulaşılması ancak bazı koşulların 
gerçekleşmesine bağlıdır. Bu koşullar yoksa tam rekabet anlayışından fazla birşey 
beklenmemelidir.

Biz bu sınırlılıkları başka yazılarımızda ele alıp inceledik <20>. Aşağıda bu konuya 
yeniden döneceğiz. Bu nedenlerle burada bunlar üzerinde durmayacak, daha yakın 
zamanlarda önem kazanan "tutuklulun çıkmazı ya da ikilemi (Prisoner's Dilemma, PD)" 
konusunu ve ilgili alanları ele alarak incelememizi sürdüreceğiz.

iki tutuklunun çok ciddi, büyük bir suçtan sanık oldukları, ayrıca küçük bir suç
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işledikleri bilinmektedir. Bunları büyük suçtan mahkum etmek için yeterli kanıt yoktur; 
ancak küçük suçtan hapse atmak için kanıt vardır. Savcı bu tutukluları ayırmakta ve 
herbirine büyük suçu itiraf etme haklarının bulunduğunu anımsatmaktadır. Eğer 
tutuklulardan herikisi de itiraf ederse, suçlarını kabul ettikleri için, herikisi de büyük 
suçtan mahkum edilecektir. Ama itiraf etmekle iyi davranmış olacakları için savcı herbir 
tutuklu için bu suçun ençok cezası olan 20 yıl değil, 10 yıl isteyecektir. Tutuklulardan 
hiçbiri itiraf etmezse, herikisi de ancak küçük suçtan ve 2 yıllık ceza yiyecektir. Eğer biri 
itiraf eder, diğeri etmezse itiraf eden serbest kalacak, diğeri 20 yıl ceza alacakıtr. Bu 
durumda tutuklular ne yapmalıdır?

Oyun kuramına göre bu durumda aşağıdaki gibi bir ödeme dizeyi (matriksi) 
oluşacaktır. Bu dizeydeki ilk rakamlar tutuklulardan ilkinin, ikinci rakamlar İkincisinin 
hapis yatacağı süreyi göstermektedirler.

2. Tutuklu

itiraf Ediyor İtiraf Etmiyor

1.Tutuklu
İtiraf Ediyor -10, -10 0, -20

itiraf Etmiyor r\j O O -2 , -2

Bu oyunda, diğeri ne yaparsa yapsın, bir tutuklu için en iyi, kendi yararına davranış 
biçimi itiraf etmektir. Bu sonucu açıklayabilmek için tutuklulardan herbirinin ya itiraf 
ediyor ya da itiraf etmiyor gibi iki davranış biçiminin olduğunu gözönüne alarak 
tutuklulardan birincisi açısından olaya bakalım; İkinci tutuklu ya itiraf edecek ya da 
etmeyecektir. İkinci tutuklu itiraf ederse birinci tutuklu da itiraf ederek cezasını 20 yıldan
10 yıla düşürebilecektir. İkinci tutuklu itiraf etmezse birinci tutuklu itiraf ederek cezasını 
2 yıldan 0 yıla (serbest kalmaya) dönüştürecektir. Tutuklulardan İkincisi açısından olaya 
bakıldığında da aynı şeyler söylenebilecektir. Böylece tutuklulardan herbiri, diğeri ne 
yaparsa yapsın, kendisi için daha iyi, yararlı yolun itiraf etmek olduğu sonucuna 
varacaktır. Yani herbir tutuklu için rasyonel, özçıkara uyan davranış biçimi itiraf etmek 
olacaktır. Bu düşüncelerle tutuklulardan herikisi de rasyonel özçıkar peşinde koşarlarsa 
herikisi de 10 yıla mahkum olacaktır. Öte yandan tutuklulardan hiçbiri itiraf etmezse 
herbiri yalnızca 2 yıl hapiste yatacaktır.

Bu açıklamalar, PD durumunda bireylerin rasyonel özçıkarlarına dayanan bencil 
davranışlarının topluluk (iki tutuklu) için en iyi sonucu ortaya çıkarmayacağını 
göstermektedir. Böylece bireylerin yalnızca rasyonel özçıkarı gözönüne alan 
davranışları toplumsal gönenci ençoklaştırmayacaktır. Rasyonel özçıkar davranışı herbir 
tutukluya 8 yıllık ek hapis cezasına mal olacaktır.

Kişilerin* rasyonel özçıkarları ile değil de başkalarına ihanet etmemek, onların 
çıkarlarını da (kendisi için yaratacağı sonuca bakmadan) gözönüne almak güdüsüyle 
hareket ettiğini düşünelim. Bu durumda heriki tutuklu da itiraf etmeyecek ve hafif 
cezalarla (2 yıl) kurtulacaklardır*21).

Çok çeşitli kaynakta <22> ele alınan "tutuklunun çıkmazı” konusunu Axelrod'un 
(1984: 7-9) terimleriyle de açıklamak istiyoruz. Bu açıklamalarla başlıca iki yarar 
sağlıyoruz: Yukarıdaki örnek tutukluların işbirliğinin kamu zararına bir sonuç (suçluların 
cezasız kalması) yarattığını göstermektedir. Oysa böyle bir sonucun ortaya çıkması 
gerekli değildir. İkinci olarak bu açıklamayla Axelrod'un daha sonra aktaracağımız bulgu 
ve görüşlerine köprü kuruyoruz.
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İki kişi oyun oynamaktadır. Oyunun ödeme dizeyi aşağıdaki şekildedir, ilk 
rakamlar birinci oyuncunun, ikinci rakamlar ikinci oyuncunun sağladığı kazancı 
göstermektedir. •

2. Oyuncu

İşbirliği Yapıyor İşbirliği Yapmıyor

1. Oyuncu
İşbirliği Yapıyor R=3, R=3 S=0, T~5

İşbirliği Yapmıyor T= 5, S=0 P= 1, P=1

Bu PD durumunda oyuncuların herikisi de işbirliği yaparsa bunlardan herbiri 3 birim 
(örneğin 3 000 dolar) kazanmaktadır. Biri işbirliği yapar, diğeri işbirliğinden kaçınırsa 
işbirliği yapmayan 5 birim sağlamaktadır. Oyunculardan herikisi de işbirliğinden kaçınırsa 
herbirinin kazancı 1 birim olacaktır.

Bu oyunda ikinci oyuncu ne yapacaktır? Bu oyuncu birinci oyuncunun işbirliği 
yapacağını düşünürse işbirliğinden kaçınma yoluna gidecektir. Çünkü böyle 
davrandığında kazancı 3 yerine 5 olacaktır. Aynı şekilde, ikinci oyuncu birinci oyuncunun 
işbirliği yapmayacağını düşünürse yine işbirliğinden kaçınacaktır. Çünkü bu davranışıyla 
0 yerine 1 birim kazanacaktır. Böylece birinci oyuncu ne yaparsa yapsın ikinci oyuncu 
için en yararlı, en iyi yol işbirliğinden kaçınmak olacaktır.

Konuya birinci oyuncu açısından bakılınca da aynı sonuca varılacaktır. Böylece 
kişisel, rasyonel özçıkarlarıyla hareket ettiklerinde heriki oyuncunun da işbirliğinden 
kaçınması gerekecektir. Heriki oyuncu da işbirliğinden kaçındığında ise her bir 
oyuncunun kazancı 1 birim olacaktır. İki oyuncunun da işbirliği yapma yoluna gitmeleri 
halinde ise herbirinin kazancı 3 birim olacaktır. Böylece, ilk örnekte olduğu gibi burada da 
yalnızca özçıkarları gözönüne alan bireysel rasyonel davranışlar toplumun (birlikte iki 
oyuncunun) kazancını, gönencini ençoklaştırmayacaktır.

Anlatmaya çalıştığım ız bu oyunun ortaya koyduğu önemli bir sonuç, 
karşısındakinin beklentilerini, davranışlarını gözönüne almadan bir kişinin en iyi davranış 
biçimini belirlemesine olanak bulunmadığıdır. Sizin davranışınızın doyurucu olup 
olmadığını karşınızdakinin davranışı belirleyecektir. Karşınızdaki de hareketlerini 
düzenlerken sizin yapacağınızı beklediği, umduğu davranışları gözönüne alacaktır. 
Böylece karşıdaki kişiye, genel olarak ortama göre farklı davranış biçimlerinin seçilmesi 
gerekecektir.

Yakın bir sevgi, bağlılık ve güvenin bulunduğu bir ilişki ortamında, örneğin sevgi 
dolu bir ailede işbirliği yoluna kolayca gidilebilecektir. Buna karşılık birbirini tanımayan 
oyuncular arasında oynanan bir PD oyununda (oyuncular arasında iletişim de yoksa) 
büyük olasılıkla her iki oyuncunun da işbirliğinden kaçındığı bir sonuç ortaya çıkacaktır. 
Ayrıca bu konuda yapılan deneyler ödeme dizeyindeki rakamların, değerlerin mutlak ve 
oransal (nisbi) büyüklüklerinin de önemli olduğunu göstermiştir. Bu sonuç bireylerin 
kişilerarası yarar karşılaştırması yaptıklarını göstermektedir (Shubik, 1982:255).

Anlatılan açıklık ve kesinliği içinde PD niteliğinde durumlara gerçek yaşamda 
nadiren rastlanacağı, rastlandığında da olayın bilincine varılamayacağı görüşü vardır. Bu 
görüşü açıklamaya neoklasik iktisat kuramının çok sakıncalı bir genel yaklaşımına
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değinerek başlamak istiyoruz. Böyle bir yaklaşım ne yazık ki oyun kuramında da vardır: 
Tüketici ve üretici gibi ajanların, oyuncuların karşılaştıkları durumları kesinlikle 
belirleyebildikleri, ödeme dizeyinin elemanlarını açıklık ve kesinlikle saptayabildikleri 
varsayılmaktadrr. Araştırılan ajanların, oyuncuların bu açık, kesin durumlar, ortamlar 
üzerindeki rasyonel davranış biçimleridir.

Oysa gerçek yaşamda asıl zor olan sorun durumu belirlemektir. Ajanlar, oyuncular 
içinde bulundukları durumu, ortamı belirleyip saptayamamaktadır. Kendilerinin, 
karşılarındakilerin olanaklarını, olayların olasılıklarını, ortaya çıkacak sonuçları, 
geleceğin getirebileceğini, v.b., bilememektedirler. Karşımızdakilerin davranışları, sözleri 
ve hatta yazıları bile açık, kesin anlamlardan çok uzaktır, belirsizliklerle doludur. <23) 
Aşağıda bu konuya döneceğiz.

Bu açıklamalar gerçek yaşamda PD gibi durumlarla karşılaştığımızın nadiren 
farkına varabileceğimizi göstermektedir. Diğer bir deyişle, gerçek yaşamda PD 
oyunlarının anlatılan kesinlik, belirlilik, açıklıkları içinde ortaya çıkması olasılığı çok 
düşüktür. Ayrıca yaşam sürdüğüne göre yalnızca tek bir PD durumu ortaya çıkmaz. 
Yinelenen (repeated, iterated) PD sözkonusu olur. Gelecekte de sürecek yinelemelerin 
de belirsizlikleri artırması doğaldır. Enazından yinelemelerin ne kadar süreceği belli 
değildir. Dolayısıyle gerçek yaşamda yukarıda anlatılan açıklık ve netlikte bir PD 
durumuyla karşılaşmak az olasıdır. <24)

Biz bu görüşe karşı değiliz. Ama PD'ye benzer durumlar hergün yaşanmaktadır. 
Dolayısıyle PD çözümlemesinden çıkan, yukarıda kısmen belirtilen önemli sonuçlar 
gözardı edilmemelidir. Bu sonuçlar şunlardır: i) Bireylerin yalnızca özçıkarları gözönüne 
alan, rasyonel, bencil davranışları toplumsal gönenci ençoğa çıkarmayacaktır, ii) Kişi 
için, karşısındakinin davranışından, ortamdan bağımsız iyi hareket biçimi sözkonusu 
olmayacaktır, iii) insanlar bazen rasyonel özçıkarlarına değil de karşılıklı dayanışmanın, 
ahlakın gereklerine uyduklarında daha yüksek bir gönenç dizeyine ulaşabileceklerdir.

Bu sonuçlardan ilk ikisini yukarıda belirtmiştik. Sonuncusunu bir alıntıyla 
açıklamak istiyoruz. Parfit (1985:62) PD'yi inceledikten sonra şunları söylüyor: 
"Varsayalım ki herkes kendisi için ya da ailesi için ya da sevdikleri için daha iyi olanı 
yapmaya eğilimli olsun. Bu durumda bir pratik sorun vardır. Bazı şeyler değişmedikçe 
gerçekleşen sonuç herkes için daha kötü olacaktır. Bu sorun 'laissez-faire'ci iktisattan 
daha fazlasına, hem politikaya hem ahlaka gerek duymamızın temel nedenlerinden 
biridir. "Bizim de katıldığımız bu görüş toplum yararı için rasyonel özçıkarların ötesine 
geçilmesinin zorunluluğunu; toplumsal kararlara, kurallara, ilkelere, işbirliğine, 
dayanışmaya gereksinimi vurgulamaktadır. <25>

PD'nin niteliğini, temel özelliklerini böylece açıklamaya çalıştıktan sonra iki başlık 
altında incelemelerimizi sürdüreceğiz: i) İlgili konuları ele alan ilginç bir kitabı kısaca 
açıklayıp değerlendireceğiz, ii) PD'nin, ona benzer durumların varlığının toplum içinde 
davranışları, işbirliğini nasıl etkileyip geliştirebildiğini basit bir strateji yardımıyla 
inceleyeceğiz.

İncelemeye, açıklamaya çalışacağımız kitapta (Taylor, 1987) devletin oluşmasını 
açıklamak amacındaki bir görüş eleştiriliyor. Eleştirilen bu görüşe göre kendi hallerine 
bırakıldığında insanlar kendilerine ortak çıkarlar, yararlar sağlayacak girişimlerde 
bulunmayacaklardır. Bireyci ve rasyonel nitelikteki insanlar iç barış ve güvenlik, 
savunma gibi temel kamu hizmetlerini (mallarını) dışarıdan bir zorlama, devlet olmadan 
kendi istekleri, istenceleriyle sağlama yoluna gitmeyeceklerdir.

Bu görüşün temel dayanağı şudur: Kamu mallarını (özellikle iç barış ve güvenlik, 
çevresel kamu malları) sağlama konusunda insanların tercihleri, enazından birey sayısı 
çok olduğunda, PD oyununun ortaya koyduğu niteliktedir.
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Belirttiğimiz gibi Taylor (1987) bu görüşü eleştirmektedir. Eleştirinin iki temel 
kaynağı vardır: i) Kamu malı sağlanması konusundaki birçok ilginç sorunda sözkonusu 
birey tercihleri PD’nin ortaya çıkardığı nitelikte değildir. Diğer bir deyişle, bu gibi 
sorunlarda PD' den farklı oyunlar sözkonusu olabilir, ii) Bu konu ve sorunlarda PD 
oyunlarının gerektirdiği nitelikte tercihler sözkonusu olsa bile insanların yardımlaşma 
yoluna gitmeyeceği sonucu zorunlu olarak doğru değildir. Bu eleştirileri aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz.

Taylor kamu mallarının sağlanması sorununda PD’den başka oyunlar olarak civciv 
(chicken) ve teminat (assurance) oyunlarını ileri sürmektedir. İki kişili bir PD oyununda 
koşullardan birine göre her oyuncu, diğeri işbirliğine yanaşmadığında, işbirliğinden 
kaçınma yoluna gitmelidir. PD'nin diğer tüm koşulları geçerli olduğu halde, yalnızca 
yukarıdaki koşul yerine gelmezse civciv oyunu ortaya çıkacaktır (Taylor, 1987:36). Bu 
oyunda oyunculardan biri, diğeri yardımlaşmaya yanaşmasa da, sözkonusu kamu malını 
kendi başına üretme yoluna gidecektir.

Bu oyuna örnek olarak iki komşu tarımsal üretici (ya da bir gölü kirleten iki fabrika) 
verilmektedir. Üreticiler su baskınından kurtulmak ya da sulama için kanallara gereksinim 
duymaktadırlar. Bu kanallar için bazı çalışmaların yapılması gereklidir. İşin tamamını 
üreticilerden herbiri yalnız başına yapabilecek güçtedir ama diğerinin yapmasını 
istemektedir. Ama işin yapılmamasının sonucu felaket olduğu için üreticilerden herbiri, 
diğeri yapmadığında işi yapmak isteyecektir. Böylece yukarıdaki koşul yerine 
gelmeyecek, buradaki tercih yapısı civciv oyununu ortaya çıkaracaktır.

Bu nitelikte bir oyunda karşılıklı yardımın konusunu oluşturan mal yukarıdaki 
örnekteki gibi kamu malı değil de özel mal olursa civciv oyunu değil, PD niteliğinde bir 
oyun ortaya çıkacaktır. Örneğin yine iki tarımsal üretici bulunduğunda, yardımlaşma 
konusu kritik üretim aşamalarında birbirlerine yaıdım olduğunda herbir üretici yardım 
etmemeyi tek taraflı yardımcı olmaya yeğleyecektir. Dolayısiyle yukarıdaki koşul 
bozulmadığından bu örnekte PD oyunu ortaya çıkacaktır.

iki kişili bir PD oyununun ikinci bir koşulu diğer oyuncu yardımlaşma yoluna gitse 
de yardımlaşmamayı önerir. Oysa bazı durumlarda iki kişili bir oyunda oyunculardan 
birinin çabası kamu malını üretmeye yetmez. Bu durumda oyunculardan herbiri diğeri 
yardımlaşmaya (malın üretimine katkıda bulunmaya) yanaşmazsa yardımlaşma yoluna 
gitmez. Ama oyuncular, diğeri yardımlaşırsa yardımlaşma isteği gösterirler. Dolayısiyle 
bu durumda yukarıda belirtilen PD'nin ikinci koşulu gerçekleşmemiş olur. Bu durumda 
teminat oyununun bir çeşidi ortaya çıkar.

Böylece Taylor kamu mallarının sağlanması konusunda PD yanında civciv ve 
teminat oyunlarına da olanak bulunduğu görüşündedir. Ayrıca Taylor bu oyunların 
birlikte, çeşitli oyunların bazı özelliklerinin bir karmaşası şeklinde, yer aldıkları oyunların 
da olanaklı olduğunu ileri sürmektedir. Bu nitelikte oyunlarda tek ve Pareto-optimal 
özellikte dengelerin ortaya çıkabileceğini de belirtmektedir (Taylor, 1987:39, 40).

M. Taylor'un bu konuları ve oyunları incelediği kısımda ulaştığı sonuç aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir: Kamu malı sağlama yönündeki ilişkilerde insanların tercihlerinin PD 
oyununun ortaya çıkardığı nitelikte olması zorunluluğu yoktur. Bu alanda civciv, teminat 
oyunlarına ya da farklı oyunların çeşitli özelliklerini içeren karmaşık oyunlara da olanak 
vardır. Bu son durumlarda oyun bir kez oynandığında işbirliğinin, yardımlaşmanın ortaya 
çıkması şansı (PD'nin sözkonusu olması durumuna oranla) daha fazladır.

Bu sonuçlara ulaştıktan, dolayısiyle yukarıda belirtilen iki temel kaynaktan ilkini 
açıkladıktan sonra Taylor ikinci kaynağı ele alarak incelemelerini sürdürmektedir. Bu 
incelemede getirilen yenilik zamanın gözönüne alınması, böylelikle devingen bir
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çözümlemeye başvurulmasıdır. Diğer bir deyişle, burada PD'nin bir tek kez değil, sürekli 
biçimde oynanması sözsonusudur.

Tek bir kez oynanan PD ile çok kez oynanabilen PD arasındaki temel farklılık 
birinci durumda koşullu stratejiye olanak bulunmadığı halde ikinci durumda bu imkanın 
varolmasıdır. Örneğin ikinci durumda bir oyuncu, diğer oyuncu önceki oyunda 
yardımlaşmayı seçtiğinde, işbirliği yoluna gidebilmektedir. Tek kez oynanan bir oyunda 
böyle bir olanağın bulunmadığı açıktır. Aşağıda belirteceğimiz gibi yinelenen PD 
oyunlarında yardımlaşma, işbirliği şansının daha fazla olması geniş ölçüde bu koşullu 
stratejinin bu oyunlarda (yinelenen PD oyunlarında) varolmasının sonucudur.

Taylor bu inceleme sonucunda oyuncu sayısı ne kadar çok olursa olsun yinelenen 
bir PD oyununda işbirliğinin (yardımlaşmanın) ortaya çıkabileceğini göstermektedir. 
Böylece yinelenen bir PD oyununda, tek kez oynanan bir PD oyununun kaçınılmaz 
sonucu olan işbirliğinden kaçınma olgusu zorunlu olarak ortaya çıkmaz. Burada 
yardımlaşmanın ortaya çıkabilmesi için oyunculardan enaz bazısının koşullu işbirlikçi 
olması zorunluluğu vardır.

Taylor bu sonuçların tek bir kez oynanan bir PD oyununda işbirliği yoluna gitmeyen 
oyuncuların yinelenen PD oyununda mutlaka yardımlaşma yoluna gidecekleri anlamına 
gelmediğini kaydetmektedir. Gösterilen yalnızca şudur: Yinelenen bir PD oyununda bazı 
koşulların varlığında işbirliği ortaya çıkabilir.

Böylece Taylor, insanların PD oyunlarının gerektirdiği biçimde tercihlere sahip 
olduklarında da zaman içinde kendiliğinden karşılıklı işbirliğinin ortaya çıkabileceğini 
göstermektedir. Dolayısıyle yukarıdaki ikinci kaynakta yer alan eleştiri açıklanmış 
olmakta, insanların ilişkilerinde PD'ye benzer durumların egemen olduğu kötümser 
anlayışı geçerli olsa bile işbirliğinin ortaya çıkabileceği gösterilmiş olmaktadır.

Yinelenen bir PD oyununda işbirliğinin ortaya çıkması için gerekli koşulların 
pratikte, yaşamda gerçekleşme şansı konusunu kısaca ele alarak Taylor (1987:105) şu 
sonuçlara varıyor: İşbirliğinin büyük topluluklara oranla küçük gruplarda ortaya çıkması 
olasılığı daha yüksektir. Bu sonucun temel dayanağı sözkonusu oyunlarda işbirliğinin 
gerçekleşebilmesi için koşullu işbirlikçilerin varlığının zorunlu olmasıdır. Koşullu 
işbirlikçiler başkalarının davranışlarını izleyecek, başkaları yardımlaşmaya yönelince 
işbirliği yapacaklardır. Yani koşullu işbirlikçiler diğerlerinin davranışlarını sürekli 
izleyeceklerdir. Bu izleme ise küçük gruplarda daha kolay olacaktır. Taylor'un 
terimleriyle bu "gerekli izleme, kontrol (monitoring) olanağı, olasılığı, özellikle üyelikleri 
değişmeyen ya da az değişen çok küçük gruplarda ya da 'community'lerde daha 
yüksektir. "(Taylor "community"den ne anladığını s. 23'de açıklamaktadır: "Community" 
ler inanç ve değerleri ortak, ilişkileri doğrudan ve çok yönlü, karşılıklı ilişkileri dengeli 
olduğu kadar genel olan kişilerin oluşturdukları gruplardır.)

Taylor (1987:69-71) bu kitabında ve 1976 tarihli (yani R. Axelrod'un yukarıda 
belirtilen kitabından önceki) kitabında (Anarchy and Cooperation) ulaştığı sonuçların 
Axelrod' un vardığı sonuçlarla aynı olduğunu belirtmektedir. Ama Axelrod’un çalışmasını 
bazı yönlerden eleştirmektedir.

Taylor kitabında incelediği ve çok karmaşık nitelikte olan konularda son sözü 
söylemediğinin bilincindedir. Ulaştığı sonuçların tartışmaya açık olduğu, tam olmadığı, 
çok daha geliştirilmesi gerektiği görüşündedir.

Bunları, bu ilginç kitabında Taylor'un diğergamlığı da ele aldığını ve devlet alanında 
Hobbes ve Hume'un görüşlerini eleştirdiğini belirttikten sonra, anlattıklarımızın özetini 
vererek ve tercih lerin değişmesi konusuna değinerek bu kitap hakkındaki 
açıklamalarımızı tamamlamak istiyoruz.
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Taylor bu kitabında özetle şunları söylemektedir: Çok savunulan bir görüşe göre, 
özellikle iç barış, güvenlik, savunma gibi kamu mallarının sağlanması konusunda ortaya 
çıkabilecek birey tercihleri ve ilişkilerinde PD oyunu niteliğinde durumlar egemendir. Bu 
oyunda kendiliğinden işbirliği çok ¿or olduğundan kendi hallerine bırakıldığında insanlar 
kendiliklerinden ortak yararlar sağlayacak girişimlerde bulunmayacaklardır. Dolayısiyle 
insanların işbirliğine, yardımlaşmaya zorlanması gerekir. Bu zorlamayı da devlet yapar. 
Dolayısiyle işbirliği, yardımlaşma için devletin varlığı zorunludur.

Taylor bu görüşü eleştirerek şunları söylemektedir: i) Sözkonusu birey tercih ve 
ilişkilerinde PD’den başka oyunlar da sözkonusu olabilir. Dolayısiyle bu ilişkilerde 
kendiliğinden işbirliği şansı sanıldığından, söylendiğinden daha fazladır, ii) Ayrıca ve 
daha önemli olarak insan tercihlerinde PD niteliğinde durumlar egemen olsa da zaman, 
insan ilişkilerinin sürekliliği, yinelenen PD gözönüne alınınca bireyler arası kendiliğinden 
işbirliği şansı yine artar. Böylece kendiliğinden yardımlaşma olanağı bulunduğuna göre 
işbirliği sağlamak için dıştan bir baskı gücüne, devlete gerek bulunduğu görüşü eleştiriye 
açıktır.

Buraya kadar anlattığımız açıklamalarında Taylor bireylerin tercihlerinin sabit 
kaldığı varsayımıyla hareket etmektedir. Ama tabii bireylerin tercihleri devletin varlığı 
sonucu olarak ya da diğer nedenlerle değişebilir. Böyle olunca (kendiliğinden işbirliği 
yapmayacak insanları yardımlaşmaya, işbirliğine zorlamak için) devletin istenirliği 
sonucu açıklığını yitirir, karmaşık nitelik kazanır. Tercihlerin değişmesi devletin varlığına 
bağlı olarak yaratıldığında ise devletin istenirliğinin anlamı bile belirsizleşir.

Bu düşüncelerle hareket eden Taylor kitabının son kısmında (1987: 164-179) 
devletin varlığının, birey tercihlerine etkisinin yaratabileceği üç duruma dikkat 
çekmektedir. Bu üç durumda da çözüm sağlaması için varlığı zorunlu görülen devlet 
sorunu daha da zorlaştırmaktadır: i) Devlet insanları ulusal düzeyde PD niteliğindeki 
çıkmazlardan kurtarsa bile, uluslararası düzeyde aynı nitelikte çıkmazların ortaya 
çıkmasına ya da bu çıkmazların yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Başka bir deyişle, 
yaratılan güçlü ulusal devletler uluslararası planda savaşların yaratıcısı olmuşlardır, ii) 
Küçük gruplarda kendiliğinden, devlet olmadan işbirliğinin ortaya çıkması şansının daha 
fazla olduğu yukarıda belirtilmişti. Oysa gerçek yaşamda, tarihte yaratılmış devletler 
gittikçe büyüme eğilimi göstermişler ve küçük grupları yoketmlşlerdir. Böylece devlet 
küçük grupları, dolayısiyle kendiliğinden oluşabilecek işbirliği olanaklarını yoketmiştir. iii) 
Devletin gerekliliğini savunan (Taylor'un eleştirdiği) görüş bireylerin, kamu malı sağlamak 
için, kendi istekleri, özistenceleri ile işbirliğine yönelme yeteneğinde olmadıkları 
varsayımına dayanmaktadır. Öte yandan devlet ne kadar çok müdahale ederse o kadar 
çok zorunlu hale gelmektedir. Çünkü diğergamlık ve isteğe bağlı işbirliği davranışları 
devlet varolduğunda güçsüzleşmekte, devletin yokluğunda gelişmektedir. Böylece 
devletin varlığı, onu zorunlu kıldığı söylenen koşulları daha da güçlendirmekte, 
dolayısiyle devletin varlığını daha da zorunlu kılmaktadır. Devlet ve bürokrasi altında 
uzun süre yaşayanlar bunlara (uyuşturucu maddeler gibi) bağımlılık duymaktadırlar. 
Anlaşmazlıklarının çözümünde, kamu malı sağlanmasında devlete başvurmanın kolay 
yolunu seçmekte, kendi çabalarıyla sorunlara çözüm bulma yoluna gitmemektedirler.

Böylece bu ilginç kitabı özetleyerek açıkladıktan sonra ikinci konuyu incelemeye 
geçiyoruz. Yani şimdi PD'nin, ona benzer durumların varlığının toplum içinde davranışları, 
işbirliğini nasıl etkileyip geliştirebildiğini basit bir strateji yardımıyla açıklayacağız.

Burada sorunumuz şudur: Açık şekilde olmasa da, benzer durumlar biçiminde 
ortaya çıksa da PD'nin gerçek yaşamdaki önemi karşısında kişi toplum içinde nasıl 
hareket etmelidir? Toplum yaşamı sürekli olduğuna göre burada yinelenen PD sözkonusu 
olacakır.
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Bu sorun R. Axelrod tarafından incelenmiş ve "Tit for Tat" (TFT) diye anılan bir 
izlencenin (stratejinin) çok başarılı olduğu görülmüştür. Şimdi geniş ölçüde (Axelrod, 
1984)'e dayanarak TFT'yi açıklamaya, bu konudaki bulguları özetlemeye çalışacağız.
(26)

♦

izlence olarak TFT basit bir davranış biçimidir. Toplumsal ilişkilerde TFT’ye 
uyulduğunda kişinin ilk davranışı işbirliği yapmak (karşısındakine güvenmek) şeklinde 
olur. Bundan.sonraki hareket biçiminde, davranışlarda ise karşımızdakinin bir önceki 
ilişkide yaptığı aynen yapılır. Karşımızdaki bir önceki ilişkide işbirliği yapmışsa işbirliği 
şeklindeki davranış sürdürülür; işbirliğinden kaçınmışsa işbirliğinden kaçınılır.

Bu stratejinin (TFT'nin) çok başarılı olduğu gösterilmiştir (Cohen vd, 1984:39). 
Ayrıca Axelrod yinelenen PD durumunda hangi izlencenin başarılı olacağını bilgisayar 
turnuvaları ile sınamıştır. Bu turnuvalarda oyuncular oyun kuramcılarıdır. İlk turnuvayı A. 
Rapoport tarafından önerilen TFT kazanmıştır. Turnuvaya sunulan en basit izlence 
olmasına karşın bu öneri (TFT) sunulan izlencelerin en iyisi olarak ortaya çıkmıştır.

Axelrod (1984:54) TFT'nin bu başarısını"... onun iyi, cezalandırıcı (karşılık verici), 
affedici ve açık" olmasına bağlamaktadır. İyi, iyi huylu olması onun gereksiz sıkıntılara 
düşmesini engellemektedir. Karşılık vermesi, cezalandırması karşı tarafı işbirliğinden 
kaçınmakta ısrar etmekten alıkoymaktadır. Affedicillği karşılıklı işbirliğinin yeniden 
oluşmasına yardımcı olmaktadır. Açıklığı onun karşıdaki tarafından anlaşılmasını olanaklı 
kılmakta, böylece uzun süreli işbirliği yolunu açmaktadır.

Yukarıdaki ikinci PD durumunda ödeme dizeyinin elemanları arasında T>R>P>S 
gibi bir ilişkinin bulunduğu açıktır. Diğer bir deyişle, bu PD oyununda kazançların en 
büyüğünü karşısındaki işbirliği yaptığı halde kendisi işbirliği yapmayan kişi 
kazanmaktadır. En az kazanan ise kendisi işbirliği yaptığı halde karşısındaki işbirliğine 
yanaşmayan kişidir. Bu sonuçlar gözönüne alındığında karşısındaki ile tek bir kez ilişkiye 
geçen kişinin işbirliğinden kaçınması doğaldır.

Ama aynı kişi ileride de aynı kişiyle ilişkiye geçeceğini düşünürse, başka bir 
deyişle, PD oyunu yinelenirse sözkonusu kişilerin davranışı değişebilecektir. Çünkü ilk 
oyunda işbirliği yoluna giden, ama karşısındakinin işbirliğinden kaçındığını gören kişi bu 
ilişkide zarara uğradığı, sıfır kazanç sağladığı sonucuna varacaktır. Bu durumda kişinin 
normal davranışı işbirliğinden kaçınmak olacaktır. Bu kişi de işbirliğinden kaçınınca, 
birinci kişi de işbirliği yapmadığına göre herbir oyuncunun sağladığı kazanç 1 birim 
olacaktır. Oysa işbirliği yapmaları halinde herbir oyucu 3 birim kazanmaktadır.

Böylece oyuncular, kişiler arasında ilişki yoğunluğu, ilişkilerin sıkça yinelenmesi 
işbirliği yollarını açacaktır. Yani sık sık karşılaşmaları olasılığı yüksek olan kişilerin 
aralarında işbirliğine yönelmeleri şansı da yüksek olacaktır. Bu işbirliğini sağlayan baş 
caydırıcı ise ileriki karşılaşmalarda karşı tarafın işbirliğinden kaçınması, dolayısıyle 
cezalandırıcı biçimde davranması olasılığıdır. Çok basit bir izlence olan TFTye üstünlük 
sağlayan bu nitelikleri içermesidir. Bu izlencede kişi önce işbirliği yoluna gitmektedir. 
Karşıdaki işbirliğinden kaçınınca o da işbirliğinden uzaklaşmaktadır. Ayrıca yaşamın, 
ilişkilerin sürekliliğini, işbirliğinin zorunluluğunu gözönüne alarak cezalandırmada ısrar 
etmemekte; karşıdakinin işbirliğine dönmesi durumunda o da hemen işbirliği yoluna 
gitmektedir.

ilişkilerin sürmesinin önemi bir teorem içinde açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu 
teoreme göre w yeterli derecede yüksek olduğunda TFT kararlıdır, diğer izlenceler 
karşısında kendini koruyup geçerliliğini sürdürebilir. Burada w'nin kritik değeri ödeme 
dizeyinin elemanlarının büyüklüğüne bağlıdır (Axelrod, 1984:59).

Bu teoremde yer alan w oyuncuların yeniden karşı karşıya gelmeleri olasılığını
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gösterir. Bu olasılık yüksekse işbirliği olanağı da çok olur. Karşı tarafta ilişkinin 
sürmeyeceği bilindiğinde (örneğin iş dünyasında karşı tarafın iflas ettiğinin, 
güçsüzleştiğinin bilinmesi; bir kişinin önemli bir makamdan uzaklaştırılması durumunda) 
w'nin değeri düşecek ve işbirliği olanakları çok kısıtlı hale gelecektir. <27>

Öte yandan sürekli ilişkilerin bulunmadığı durumlarda işbirliğinden kaçınmanın 
doğal olduğu yukarıda açıklanmıştı. Axelrod (1984: 63) bu yönde bir teorem de 
vermektedir. Bu teoremde her durumda işbirliğinden kaçınmanın (ALL D izlencesinin) 
kararlı olduğu söylenmektedir. Buna göre karşındaki kişinin, oyuncunun işbirliğinden 
kaçınacağı kesin ise senin işbirliği yoluna gitmenin hiçbir anlamı yoktur.

Böylece herkesin işbirliğinden kaçındığı, bencil ve yalnızca kendini düşünür 
olduğu bir dünyada işbirliğinin başlaması güç görünmektedir. Ama (Axelrod, 1984: 63-67, 
96) da gösterildiği gibi, bencil kişilerin oluşturduğu bu topluluğa işbirliğine istekli kişiler, 
başkaları tek tek değil de küçük gruplar (cluster) halinde gelirlerse topluluğa işbirliğinin 
yararını gösterebilir, işbirliğini başlatabilirler. İşbirliğinin başlamasıyla TFT'nin kararlılık _ 
özelliği, yararları ortaya çıkar; böylece anılan tüm toplulukta işbirliği ön plana çıkar. 
Dolayısiyle işbirliğinin yer aldığı TFT dünyası herkesin işbirliğinden kaçındığı benciller 
dünyasının yerini almış olur. (28>

Axelrod (1984: 96-98) herkesin yalnızca kendini düşünür, bencil, işbirliğinden 
kaçınır olduğu bir toplumu ortadan kaldıran, işbirliği olanağını başlatabilen iki yoldan söz 
açmaktadır. Bunlardan ilki akrabalıktır. İkinci yol yukarıda belirtilen küçük işbirlikçi 
grupların ortaya çıkmasıdır. Tabii bu iki yol genellikle birlikte bulunurlar ve birbirlerinin 
etkilerini destekleyip artırırlar. Ama küçük gruplaşma hareketi akrabalık olmadan da 
sözkonusu olabilir. '

Sonuç olarak şöyle bir durum vardır: ilk başta (belki insan türünün yaşamının ilk 
dönemlerinde) herkes bencildir, işbirliğinden kaçınır. Ama sonra karşılıklılık ilkesine 
dayanan işbirliği bu bencil toplulukta bir ayak basma noktası, güvenli bir yer tutar. Bu 
güvenli yere iki yolla ulaşılır: Akrabalık ve işbirlikçi grupların davranışı. Bu güvenli ayak 
basma noktasından işbirliği harekete geçer. Böylece işbirliğinin başladığı toplulukta TFT 
ortaya çıkabilir. Kişiler arasında ilişki sürekli ise TFT, dolayısiyle işbirliği varlığını 
sürdürür. •

Aşağıdaki ilginç örnek kişiler, oyuncular arasında büyük bir düşmanlığın bulunması 
durumunda bile işbirliğinin gelişebildiğim göstermektedir. Bu ortamda, savaş halinde bile 
işbirliğinin oluşabilmesi yukarıdan beri anlatılan işbirliği eğiliminin insanlar arasında ne 
denli güçlü olduğunun açık kanıtıdır.

Axelrod'un (!984: 73-87) geniş ölçüde Tony Ashworth'ün bir yapıtına dayanarak 
anlattığına göre Birinci Dünya Savaşının çetin siperler savaşında düşman güçler 
arasında "yaşa ve yaşat" sistemi oluşmuştur. Bu savaşta Batı cephesinde küçük savaş 
birimleri uzun süre birbirleriyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu durum bu birlikler, gruplar 
arasında yinelenen PD durumu yaratmıştır. Durumun bu mantık ve niteliğine uyarak bu 
düşman küçük birimler aralarında işbirliğine yönelmişler, "yaşa ve yaşat" sistemini 
oluşturmuşlardır.

Aşağıdaki ilginç öyküyü Alman ordusunun bir Sakson birliğinin karşısındaki 
düşman İngiliz güçlerinden bir subay anlatmaktadır (Axelrod, 1984: 84, 85). Bu örnek 
düşmanca koşullar altında bile işbirliğinin, ahlak kurallarının oluşabildiğinin göstergesidir.

"A Birliği ile çay içerken gürültüler işittik ve araştırmaya çıktık. Bizim askerlerin ve 
Almanların siperlerinde ayakta durduklarını gördük. Aniden bir top mermisi düştü ama bir 
hasar yapmadı. Tabii heriki taraf da yere yattı; bizim askerler Almanlara küfretmeye 
başladı. Aniden cesur bir Alman askeri siperine çıktı ve şöyle bağırdı: 'Bu top atışı için
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çok üzgünüz; kimsenin yaralanmadığını umarız. Bu bizim hatamız değildir, kahrolası 
PrusyalI topçuların işidir.’ ”

Bu konudaki açıklamalarımızı hayvanlar dünyasından bazı TFT örneklerine dikkat 
çekerek, bu alanda yoğun araştırmalara gerek olduğunu belirterek, burada 
anlattıklarımızın genel bir değerlendirmesini yaparak tamamlamak istiyoruz.

Karayiplerde yaşayan bir balık türünde her balık hem erkek hem dişi bezlere, 
organlara sahiptir. Bunlar yumurta salmak için güneş batmadan iki saat önce çiftler 
halinde bir araya gelirler. Bir araştırıcı (E.A.Fİscher) bu yumurta salma işleminde 
sözkonusu balıkların erkek ve dişi rolünü dönüşümlü olarak üstlendikleri bir yolla 
yumurta alışverişi yaptıklarını gözlemlemiştir. Böylece önce A balığı biraz yumurta 
salmakta, B balığı bunları döllemekte (dölleme vücut dışında olmaktadır); sonra B balığı 
yumurta salmakta, A balığı döllemektedir. Yumurta salma ve dölleme böylece 
sürmektedir. Neden böyle olmaktadır? Neden A ve B daha basit ve etkin görünen 
yumurtaları bir defada salma yoluna gitmemektedir?

Fischer’e göre sözkonusu yumurta alışverişi yoluna gidilmesinin nedeni bu yolun 
aldatmalara karşı kararlı olmasıdır. Çünkü yumurta üretmek sperm üretmeye oranla daha 
masraflıdır. Dolayısıyle ilk kez yumurtayı salan A diğergam bir davranış içindedir. Eğer A 
tüm yumurtaları bir kerede salarsa B balığı karşılık vermeme, aldatma yoluna gidebilir. A 
balığı yumurtaları peyderpey salarak B balığının karşılık verme durumunu sınamaktadır. 
Fischer'in gözlediği gibi, A, B çiftinde B balığı yumurta salma şeklinde karşılık verme
diğinde, bir kez yumurta salan A balığı daha fazla yumurta salmamakta, B'den uzak
laşmaktadır. Böylece bu balıklar TFT'yi andıran bir işbirliği içinde bulunmaktadırlar. <29>

Burada yalnızca temel niteliklerini belirttiğimiz PD ve TFT konularının araştırmaya, 
tartışmaya açık birçok yanı bulunduğu bellidir. Nitekim bu alanlarda, özellikle PD 
konusunda çok yoğun çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Bu incelemeler yazımızın 
konusu dışında kaldığından burada bu kadar açıklamayla yetiniyoruz. *30>

Özetle PD'nin ortaya koyduğu sonuç şudur: Bir kişi karşılıklı işbirliğinden yarar 
sağlar. Ama kendisi işbirliğinden kaçınarak karşısındakilerin işbirliği yönündeki 
davranışlarını istismar etmekle daha büyük kazanç elde eder. Bu sonuç birçok ortak 
çalışma durumunda, kamu mallarında çalışmama, çalışır görünerek çalışmama; işleri, 
sorumlulukları, yükümlülükleri başkalarına yıkma şeklindeki güçlü eğilimi açıklamaktadır.

Ama toplum içinde ilişkiye girmeden, işbirliği yapmadan yaşama olanağı da yoktur. 
Dolayısıyle insanların yalnızca bencil davranışlarını gözönüne alarak bir yere varılamaz. 
Bu işbirliğinde ilişkilerin sürüp sürmemesinin; yapılanların karşılığının verilmesi olanağının 
bulunup bulunmamasının büyük önemi vardır. Böylece insanlar genellikle İlişkileri 
gelecekte süren, dolayısıyle ileride yardımından, işbirliğinden yararlanacakları kişilerle 
işbirliği yapma yoluna giderler. Karşısındakilerin gelecekteki (kendilerine) yardım şansını 
az görenler işbirliği yoluna gitmezler. Yalnızca geçmişte kalmış, gelecekte yinelenmesi 
olasılığı kalmamış ya da çok azalmış ilişkilerin hatırını belki birkaç kez, genellikle yalnızca 
bir kez gözönüne alırlar.

Burada önemli konu bencillik ile işbirliğinin çoğu zaman içiçe geçmiş biçimde etken 
olmasıdır. İnsanlar için bencil amaçları gerçekleştirebilmenin en sağlıklı yolu başkalarıyla 
işbirliğine girişmektir. Bugünün karmaşık toplumlarında başkalarıyla İşbirliğine, 
anlaşmaya, ittifaka girişmeden bencil çıkarları gerçekleştirebilme olanağı yoktur. 
Dolayısıyle yalnız bencil davranış ya da yalnız işbirliği anlayışlarının ikisi de yetersizdir. 
Bu konuya aşağıda yeniden döneceğiz.

Bu noktalan değerlendirirken yaşamın, geleceğin karmaşıklığını, belirsizliğini de 
gözönüne almak gerekir. Geçmişte kişilerin ne kadar yardımcı oldukları, işbirliğinde
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bulundukları açık, belli değildir. Geleceğin ne getireceği de açıklıkla öngörülemez. 
Dolayısiyle yaşamın karmaşık olguları basit oyunların kesin kurallarına bağlanamaz. 
Ayrıca oyuncuların, insanların aynı güçte olmadıkları bilinmektedir. Bazı oyuncular 
hiçolmazsa bazı ilişkilerde daha güçlü, dolayısiyle işbirliğine daha az isteklidirler. Bu 
bakışımsızlıklar bazılarını başkalarının işbirliğini sağlamakta ya da işbirliğinden 
kaçınmakta daha güçlü kılar. Güçsüz ya da talihsiz bazıları ise adeta işbirliği etmek 
zorundadırlar.

Bizce TFT izlencesinin en iyi yönleri işbirliğine yönelen, gereksiz çatışma ve 
zıtlaşmalardan kaçınan, intikamda ısrar etmeyen, hoşgörülü bir yaşam biçimi 
önermesidir. Ama TFT'de bu hoşgörünün bir sınırı vardır. Karşı tarafı işbirliğine 
zorlam akta; karşıdaki işb irliğ ine yanaşm adığında onu çezalandırm aktan 
kaçınmamaktadır. Bunlar izlencenin iyi yanlarıdır. Öte yandan TFT, tek kabahati hemen 
cezalandırmaktadır. Genel yaşamda kabahati, hatanın sahibini, işbirliğinden kaçanın kim 
olduğunu belirlemenin güçlüğü de gözönüne alınınca TFT'nin cezalandırma eğilimi biraz 
aşırı gelmektedir. Örneğin tek değil de iki kabahati cezalandırma yoluna gitmek daha 
anlamlı görünmektedir. (31>

5. Bireyler Birbirlerinden Ayrılmış Adalar Gibidir
Bir görüşe göre neoklasik iktisat kuramı kişileri birbirinden tamamen bağımsız 

adalar olarak alır. Diğer bir deyişle, bu kuramda kişiler Robinson Crusoe gibidir. 
Birbirlerine gereksinimleri, bağımlılıkları olmayan bireyler tamamiyle bağımsız ve 
özgürdür. <32>

Biz bu görüşte değiliz. Bizce genel denge kuramı olarak alacağımız neoklasik 
iktisat kuramının birey anlayışında aşağıdaki özellikler egemendir: i) Birey Crusoe gibi 
değildir; toplum içinde yaşamaktadır, ii) Bireyler, kişiler davranışlarını piyasalarda oluşan 
istem, sunum ve fiyatlara bakarak belirlerler, ¡ii) Piyasalarda ortaya çıkan bireysel istem 
ve sunumların toplamıdır. Bu büyük toplamlar içinde bireysel istem ve sunumların etkisi 
yoktur. Böyle olduğu için piyasada kişilerin davranışının doğrudan değil, ancak dolaylı 
(endirekt) etkisi sözkonusudur. iv) Bireylerin davranışlarının doğrudan etkisi yalnızca 
kişilerin kendileri üzerindedir. Neoklasik iktisat kuramında bireylerin birbirlerinden 
ayrılmış adalar olmaları görüşü bu anlamda geçerlidir. v) İnsanların birlikte hareketleri 
sözkonusu değildir.

Bu özellikleri incelemeye ilk ikisini birlikte ele alarak başlayabiliriz. Neoklasik 
iktisat kuramına göre birey Crusoe gibi bağımsız değildir; yalnızca piyasa çerçevesinde 
özgürdür. Bu tümcenin anlamı şudur: insan canının istediğini üretemez; özgürlüğü 
yalnızca piyasanın değer tanıdıkları arasında seçim yapabilmekten ibarettir. Bu seçimi 
yapabilecek, ama bu seçimin gerektirdiği risklere, sonuçlara katlanması da gerekecektir. 
Hayek' in (1948 a: 145) aşağıdaki sözleri bu görüşü açıklamaktadır: "... eğer birey 
seçmekte özgür olacaksa, seçimin yaratacağı riski üstlenmesi kaçınılmazdır. Bunun 
sonucu olarak kişi niyetlerinin iyiliğine ya da kötülüğüne göre değil, yalnızca sonuçlara 
(ürettiklerine) başkalarının tanıdığı değer ölçüsünde ödüllendirilecektir".

Gerçekten özgür olmakla toplumun, piyasanın istekleri, gerekleri çerçevesinde 
özgür olmak arasında çok fark vardır. Öyle ki piyasa çerçevesinde özgürlük gerçek 
yaşamda çoğu zaman esirliğe (özgürlük yokluğuna) dönüşebilir. Kişi istese de istemese 
de piyasada en fazla değer sağlayan şeyleri üretmek, hizmetini en fazla kazanç getiren 
alanlarda sunmak zorunda kalmaktadır. Bu durum için birçok örnek verilebilir. Biz iki 
örnek vermekle yetiniyoruz.

Çocukluğumda, 1940’ların ortalarında Trabzonun bazı köylerinde tütün ekimine izin 
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verilmişti. O zaman tütün iyi para ediyordu. Köylülerin önemli bir kısmı hemen diğer 
ürünlerden vazgeçerek tütüne yönelmişlerdi. Tütüne geçmek için, yetişmesi için birkaç 
yıl geçmesi gereken fındıklıklarını bile sökenler vardı. Oysa fındığın bakımı, üretimi tütün 
üretimine oranla çok kolay ve zahmetsizdi. Tütün üretimi kişi ve ailesi için çok çaba 
gerektiren sıkıntılı, zahmetli, tatsız bir işti.

Köylülerin fiyat değişmelerine böyle anında tepki göstermeleri eğiliminin birçok 
örneğine sonraki yıllarda da rastladım. Bence bu örneklerin ortaya koyduğu sonuç şudur: 
<33> Geçim sıkıntısı içinde bunalan kişiler (örnekteki köylüler) için seçim, özgürlük yoktur; 
piyasa fiyatlarının zorlaması vardır. Köylüler hiç istemeseler de, fiyatları yüksek oldukça 
tütünün kahrına katlanmak zorundadırlar.

Toplumun, piyasanın birçok alanda sahteyi, değersizi değerliye tercih ettiği 
bilinmektedir. Örneğin arabesk müzik gerçek müziği geriye itebilmekte; birçok alanda, bu 
arada bilimde şarlatanlar ciddi araştırmacıların çok önüne çıkabilmektedir. <34) Bu gibi 
durumlar karşısında bir tür davranış biçimi, piyasa böyle istediğine göre, değerin tek 
belirleyicisi piyasa olduğuna göre yapacak, yakınılacak blrşey yoktur demekle 
yetinmektir. Biz böyle bir tutuma karşıyız. Değersizi (tabii kendi ölçülerimize göre) ön 
plana çıkaran bir sistemi, piyasayı kutsal sayamayız. Piyasaların belirtilen nitelikleriyle 
insanlığın iyiye, güzele, doğruya gidişini engellediği kanısındayız.

Piyasanın belirtilen özelliği örneğin kaliteli müzik yapmak, ciddi bilimsel 
araştırmalara girişmek isteyenlerin özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. <35> Toplum, 
piyasa adeta şöyle demektedir: Arabesk olmak koşuluyla istediğin müziği; düşünmeye, 
bilimsel meraka ne niyeti ne gücü olan kişilere hoşça vakit geçirtmek, onların beğenisini 
kazanmak koşuluyla istediğin bilimsel çalışmaları yapabilirsin. Tabii bu koşullarda sonuç 
kişinin ciddi müzik, bilim yapma seçeneğinin, özgürlüğünün ortadan kalkması olmaktadır.

. Yukarıda belirtilen üçüncü özellik piyasada kişilerin doğrudan etkin olamadıkları 
savını içermektedir. Bu sav tabii tam rekabet durumunun varlığını vurgulamaktadır. 
Çeşitli yazılarımızda açıkladığımız gibi hemen herkes yaşamının hemen her anında bu 
savın gerçekleşmediğini, çeşitli güç odaklarının piyasayı, yaşamı geniş ölçüde 
etkilediklerini görüp yaşamaktadır. ’

Bireylerin davranışlarının doğrudan etkilerinin yalnızca kendileri için sözkonusu 
olduğunu söyleyen dördüncü özellik toplumsal, iktisadi yaşamın bazı önemli gerçeklerini 
gözardı etmektedir. Bireyi bu anlamda ada olarak alan bu özellik kişiler için göresel 
statünün önemini gozonüne almamakta,dışsal ekonomileri bir yana itmektedir. Oysa bu 
iki olgunun da yaşamda büyük önemi vardır.

Herkesin kendi yaşamında gözlediği gibi kişiler yakınlarının, arkadaşlarının, 
çevrelerinin tüketimine uymak zorundadırlar. Yani çevredekilerin tüketim harcamalarının 
insanlar üzerinde doğrudan, önemli etkileri vardır. Genel olarak insan çevresel 
ilişkilerinde dengeyi sağlamak; göresel yerini, statüsünü korumak zorunluluğu altındadır. 
Tüketim hacminin en önemli belirleyicilerinden biri, belki de başlıcası göresel statüyü 
korumaya yönelen harcamalardır. Bu harcamaları, harcamaların bu niteliğini gözardı eden 
anlayışla, bireyi ayrılmış adalar olarak alan yaklaşımıyla iktisat kuramı gerçek yaşamın 
çok önemli bir yanına gözlerini kapamaktadır.

insanların göresel durum ve statülerini koruma çabalarının önemi bazı 
iktisatçılarca eskiden beri belirtilmiştir. Bu konuda örneğin J. Duesenberry'nin görüşleri 
etkin olmuştur. Türkiyede de diğerleri yanında bu görüşleri de sınayan ekonometrik 
çalışmalar yapılmıştır. Üç yıl önce göresel statünün önemini vurgulayan, konuyu çeşitli 
yönleriyle ele alan bir kitap yayınlanmıştır. <36> Bunlara karşın genel denge kuramı 
niteliğiyle neoklasik iktisat anlayışının bu önemli konuyu gözönüne aldığı söylenemez.
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Dolayısiyle iktisat kuramı göresel statünün önemini dikkate almamakta, kişilerin 
başkalarının tüketim inden çok etkilendikleri gerçeğini, dolayısiyle insanların 
davranışlarıyla diğer insanları doğrudan etkiledikleri olgusunu gözardı etmektedir.

Neoklasik iktisat kuramının dışsal ekonomileri de gözardı ettiği bilinmektedir. 
Nitekim genel denge kuramının bir temel teoremi dışsal ekonomilerin yokluğu varsayımı 
altında geçerlidir (Bulutay, 1979: 6, 7, 116,117, 124, 125; Schotter, 1985: 28; Sen, 1987 
a:34; Sen, 1987 b:69). Bu niteliğiyle iktisat kuramı kişilerin okyanusta tek tek 
adacıklarda ya da çok büyük toprak parçalarında birbirlerinden çok uzak evlerde 
aileleriyle tek başlarına oturdukları bir toplum düzenine uymaktadır. Bu kişiler nasıl 
olduğu pek açık olmayan bir yolla (belki yılda bir ya da iki kez pazara inerek) fiyatları 
öğrenmekte, mallarını satmakta, alacaklarını almaktadırlar. Bunların başkalarıyla 
temasları bu ilişkilerin ötesine geçememektedir. Geçmişte, son yüzyıllarda bile böyle bir 
yaşam biçiminin var olduğu şüphelidir. Bu yaşam biçiminin adeta üst üste yaşayan; 
varlıklarıyla, tüketimleriyle, gürültüleriyle, artıklarıyla birbirlerinin yaşamını işgal eden 
bugünün insanlarının dünyasıyla hiç ilgisinin bulunmadığı ise açıktır. Diğer bir deyişle, 
bugünün yaşamının her yanında dışsal ekonomi örnekleri vardır. Biz başka bir yazımızda 
(Bulutay, 1982 a) ele aldığımız bu önemli konu üzerinde burada daha fazla durmayacak, 
üç yazıda rastladığımız ilgili üç ilginç açıklamayı belirtmekle yetineceğiz.

Weitzman'a (örneğin, 1934: v, 3) göre durgunluk içinde enflasyon (stagflation) 
özel girişim ekonomisinin ayrılmaz bir parçası değildir. Bu sonuç (stagflation) işçiye 
ödeme biçiminden kaynaklanmaktadır, işçiler firmanın gelir ya da kârıyla ilgisi 
bulunmayan bir ölçüte, bilinen ücret sistemine göre gelir sağlamaktadırlar. Dolayısiyle bu 
ücret sistemi kaldırılır, işçiler gelirlerini firmanın gelir ya da kârlarından pay alma şeklinde 
sağlarlarsa durgunluk içinde enflasyon da ortadan kalkacaktır.

Bu görüşünü açıkladıktan sonra Weitzman "piyasa ekonomisi paylaşma 
sisteminde ücret sistemine oranla çok daha iyi işliyorsa gerçek yaşamda neden 
paylaşma sisteminin uygulanışına çok rastlanmıyor?" sorusunu soruyor. VVeitzman bu 
sorunun yanıtının iktisatçıların dışsal ekonomi (ya da kamu mallan, piyasaların 
başarısızlığı) dedikleri olayda yattığı görüşündedir. Bu konuda iyi bir örnek araçların 
havayı kirletmesidir. Kendi isteğine bırakıldığında birçok araç sahibi üçyüz dolara 
malolacak kirlenmeyi engelleyici aleti almama yolunu seçecektir. Çünkü arabasının 
saldığı kirliliğin ancak çok küçük kısmı kişinin kendine zarar verecektir. Ama her araç 
sahibi böyle düşünürse havanın herkesi zehirleyecek kadar kirlenmesi kaçınılmazdır 
(Weitzman, 1984:123,124).

İşçiler de çalışma bağıtı yaparken böyle davranmaktadırlar. Bağıtın yalnızca kendi 
üzerlerindeki etkisini gözönüne almakta; bu davranışın başkaları üzerindeki, genel 
olarak ekonomi üzerindeki etkisini, dolayısiyle dışsallığı (dışsal ekonomiyi) gözardı 
etmektedirler. Dışsallığı, tüm ekonomiyi gözönüne alsalar paylaşma şeklindeki sistemi 
seçecekler ve böyioce durgunluk içinde enflasyon durumunu ortadan kaldıracaklardır 
(VVeitzman, 1984: 124). <37>

Aşağıda göreceğimiz gibi suç işlemeyi de geleneksel iktisat anlayışı çerçevesine 
sokan görüşler vardır. Bu konuda G.S. Becker öncülük etmiştir, işsizliğin suç eğilimi 
yarattığı görüşü de eskiden beri savunulmaktadır. Ama düşük ücretler de suç yaratabilir.

Schotter kitabında (1985: 68-80) bu noktalara değindikten sonra düşük ücretlerin 
suç şeklinde dışsallık yaratabilecekleri savını ileri sürüyor: Schotter'e göre bir tam 
rekabet ekonomisinde nüfusun bir kısmı için sözkonusu olabilen ücretler çok düşük bir 
düzeyi aşamayabilir. Yani bu insanlar serbest piyasada sağlayacakları ücretlerle 
yetinirlerse yoksulluktan kurtulamazlar. Serbest piyasada oluşan bu düzeydeki bir
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denge ücreti bu insanları yeterli para kazanma yolu olarak gördükleri suça itebilir. Kısaca 
burada düşük ücretler suç şeklinde bir dışsallık yaratmaktadır. Bu suç serbest piyasada 
oluşan denge ücretlerine rasyonel bir tepkidir. Serbest piyasa çözümlemeleri serbest 
piyasaların yaratabildiği bu dışsallığı gözardı etmektedir.

Hirshleifer (1985: 58, 59) statü peşinde koşma eğiliminin insan davranışlarının her 
alanını kapsamasına karşın iktisatçıların bu olguyu modellerine katmamalarını şaşırtıcı 
bulmaktadır. Aynı yerde Hirshleifer, R. Easterlin'in bulgularına dayanarak göresel 
durumun, statü peşinde koşmanın önemini gösteren aşağıdaki örneğe dikkat 
çekmektedir: insanların mutlulukları hakkındaki kendi öz, kişisel görüşleri ele alınıyor. 
Bunlarla yüksek gelirler arasında yüksek bir bağıntı katsayısına ulaşılıyor. Böylece 
kişilerin kendi değerlendirmelerine göre mutlulukları ile gelirleri arasında artı yönde bir 
ilişki bulunuyor. Buna karşılık, gelirler zaman içinde arttığı halde kişiler mutluluklarının 
zaman içinde arttığı şeklinde bir değerlendirme yapmıyorlar. Bu durumun Hirshleifer'e 
göre en doğal açıklaması şudur: Mutluluk mutlak gelirden çok, görece gelirden 
etkilenmektedir. Yoksullar zaman içinde mutlak gelir açısından daha zengindir ama 
görece yine gelir sıralamasının en altındadır.

Neoklasik iktisat kuramının diğer bir özelliği (yukarıda belirtilen beşinci özelliği) 
insanların birlikte hareketini, ortaklaşa üretimini, artan getiri durumunu dışlamasıdır. Bu 
nitelik de kuramın diğer bir temel teoreminde yer almaktadır (Bulutay, 1979: 119, 120, 
301, 302; Sen, 1987 a: 34; Sen, 1987 b: 69).

Böylece iktisat kuramı bir bakıma çağdaş yaşamın en önemli özelliği olan büyük 
birimler halinde üretimi, bunun sağladığı büyük getiri, verimlilik artışını gözardı 
etmektedir. Diğer bir deyişle, iktisat yaşamının temel belirleyici öğeleri, güç odakları olan 
kartellere, büyük firmalara, holdinglere neoklasik iktisat kuramında yer yoktur. Daha da 
ileri gidilerek bu kuramda iki kişinin bir araya gelerek üretim yapmasına, en basitinden 
ortaklık, firma oluşturmasına olanak bulunmadığı da söylenebilir.

Aynı şekilde bu kuramda ya tek tek bireyler, ya da piyasanın ortaya çıkardığı 
topluluğun tümü vardır. Kuramda bu iki birim arasında yer alan koalisyonlar, klüpler, 
dernekler, partiler, sınıflar gibi öge ve gruplara yer yoktur. Oysa bu grupların birey ve 
toplum yaşamında büyük önem ve ağırlıkları olduğu bilinmektedir. Birçok insan yaşamını 
bu grupların amaç, ilke ve çıkarları yönünde kullanabilmektedir. <38>

Bireycilikle ilgili açıklamalarımızı bu alandaki temel görüşümüzü özetleyerek 
tamamlamak istiyoruz. Bizce bu açıklamada iktisat kuramı ve tarihi açısından üç olgu 
önemlidir: Özçıkar peşinde koşma, ticaret, büyüme, insanlık, belki canlılar tarihi kadar 
eski olan özçıkar peşinde koşma eğilimi ancak son zamanlarda farkına varılan bir olay 
değildir; bunu A. Smith'in ortaya çıkardığı da söylenemez. Ticaret de çok eskiden beri 
yapılmaktadır.

Yeni çağların yarattığı, A. Smith için de yeni olan olay gelişme ve büyüme 
olanağının ortaya çıkmasıdır. Keşiflerle, yeni açılan kıtalarla çok daha geniş olanaklar 
kazanan ticaretin de büyük katkısıyla iktisadi gelişme önceki dönemlerde rastlanmayan 
bir önem kazanmış, iktisat yaşamının belirleyici etkeni niteliğini kazanmıştır.

Özçıkar peşinde koşma eğilimi bu büyüme ve ticaret ortamında yepyeni bir niteliğe 
bürünmüştür, insanlara özçıkarları peşinde koşma konusunda özgürlük tanındığında, 
ticaretin önündeki engeller kaldırıldığında büyümenin sağlanabileceği görülmüştür. 
Kalkınmanın, gelişmenin, büyümenin yolunun kişilere özçıkarları peşinde koşma yolunu 
açmak olduğu sonucuna varılmıştır.

Büyümenin olmadığı eski zamanlarda; değişmeyen, artmayan gelirlerin, servetin 
bölüşüldüğü bir ortamda kesin, katı adalet kuralları koymak, düzeni bozacak kişisel
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atılımlara karşı çıkmak anlamlı toplumsal yaklaşım biçimidir. Çünkü sabit bir ulusal gelir 
bulunduğuna göre başkalarının zenginleşmesinin bazılarının yoksullaşmasından başka 
yolu yoktur. Bôylëce geleneksel egemenliği, ayrıcalıkları korumanın yolu düzeni 
sarsacak girişimlere karşı çıkmak, toplumu kurallar çerçevesinde hapsetmektir. Eski 
çağlarda dinin yaptığı da bu katı kuralları koymak; bunların, toplumda status quo’nun 
bekçiliğini yapmaktır.

Büyüme ortaya çıktığında ise, özellikle Amerika gibi yeni kıtalara yönelerek 
başkalarının gelirini azaltmadan, hatta artırarak kendi gelirini artırabilme yolu 
açılmaktadır. Bu ortamda özçıkarları peşinde koşmanın, ticaretin önünden engelleri 
kaldırmanın, zenginleşme yollarını açmanın kolay ve anlamlı bir politika niteliği kazanması 
doğaldır. Özçıkarların, bireyciliğin, kişisel özgürlüğün ön plana çıkmasının nedeni bu 
politikadır.

Böylece bizce yeni çağlarda, A. Smith'le başlayan iktisat düşüncesinde temel 
etken büyümedir. (39> Büyüme olanağı ortaya çıkınca, bu ortamda özçıkar peşinde 
koşma, ticaret yepyeni anlamlar, olanaklar, boyutlar kazanmıştır. Büyümenin, 
gelişmenin itici gücüyle bu üç öge (özçıkar peşinde koşma, ticaret, büyüme) karşılıklı 
etkileşerek, birlikte işleyerek çağdaş iktisat kuramını yaratmıştır.

Öte yandan iktisatta özellikle ikinci Dünya Savaşı sonrasında matematik kullanma 
eğiliminin çok yoğunlaştığı bilinmektedir. Bu eğilimle, özellikle genel denge kuramıyla 
sağlanan temel sonuç, bizce, iktisat alanında çok az şeyin söylenebileceğidir. Diğer bir 
deyişle, iktisat kuramının ilke ve teoremleri ancak bugünün dünyası, gerçekleri ile hiç 
ilgisi bulunmayan çok ilkel, çok soyut ortamlarda geçerlidir. Matematik kanıtlamayı 
amaçladığına göre bu sonuç doğal sayılmalıdır. Durum biraz söylentilerle, dedikodularla, 
imzasız ihbarlarla birçok şeyin söylenebilmesine karşın kanıtlamaya kalkışılınca pek az 
savın ortada kalmasına benzer. Ama tabii kanıtlamanın da o kadar kolay olmadığı, hiçbir 
bilimin, matematiğin istediği tam kanıtlama başarısına erişemediği de'unutulmamalıdır.

II
RASYONEL DAVRANIŞ

Buradaki açıklamalarımızı üç başlık altında sunacağız. Önce rasyonalite hakkında 
genel açıklamalar vereceğiz. Sonra faydanın ençoklaştırılmasını ele alacağız. En sonra 
da tercihler konusunu inceleyeceğiz.

1. Genel Açıklamalar
ilk bakışta bilimde kullanılan terimlerin, enazından temel kavramların açıklıkla 

tanımlanmasıyla, kesinlikle belirlenmesiyle işe başlandığı sanılır. Bilimsel sonuçların 
kavramların bu açık ve belirli temeli üzerinde oluşturulduğu düşünülür. Oysa gerçek 
durum çok farklıdır. Tobin'in (Klamer, 1984:105) açıkladığı aşağıdaki olay gerçek durum 
için iyi bir örnek niteliğindedir.

M. Friedman Yale'e gelmiş, "Parasal Kuramda Chicago'ya Karşı Yale" konulu bir 
konuşma yapmıştı. Bu konferansta ciddi bir öğrenci Friedman'a şöyle sormuştu: 
"Modelinizde para temel kavramı oluşturmaktadır. Buna karşın paranın ne olduğu 
hakkında bize hiçbir zaman kesin birşey söylemediniz. Şimdi bunu (parayı) anlamamıza 
yardımcı olabilir misiniz?" Friedman öğrencinin bilimsel yöntemleri anlamadığını 
söyleyerek onu yerine oturttu. Friedman'a göre Newton yerçekiminin ne olduğunu 
söylemek zorunda değildi; yalnızca yerçekiminin ne yaptığını söylemesi yeterdi. Aynı 
şeyler para için de geçerlidir.
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Aynı yerde Tobin bu olayın, Friedman'ın büyük zararlara neden oian iktisat 
alanındaki yönteminin niteliğini ortaya koyduğunu belirtmektedir. Birçok noktada Tobin'e 
katılmakla birlikte anlatılan yaklaşım biçiminin Friedman'la sınırlı olmadığını, bilim 
alanlarında oldukça yaygın biçimde kullanıldığını düşünüyoruz. Böylece bizce birçok 
bilimsel çalışma kullanılan temel kavramlar açıklığa, kesinliğe kavuşturulmadan 
yürütülür. Rasyonalite de bu kavramlar arasındadır. Dolayısıyle günlük yaşamda olduğu 
gibi birçok bilimsel çalışmada da rasyonel davranışın ne anlama geldiği açıklıkla, 
belirginlikle ortada değildir.

Rasyonel davranışın anlam ve niteliğinin açık, kesin, belirli olmadığını gösteren iki 
örnek vermek istiyoruz: Bir kişi (ruh hastası) gerçek yaşamda cinsel isteklerinin baskı 
altında tutulduğunu görmektedir. Bu baskıdan kaçınmak için hastalığa başvurmaktadır. 
Böylece hastalık yoluyla bastırılan isteklerinin yerine doyumu koymaya çalışmaktadır. 
Diğer bir deyişle, ruhsal hastalık yoluyla kişi bastırılan isteklerine doyum yolu 
açmaktadır. Böylece ruhsal hastalık ya da bir anlamda delilik rasyonel, akıllı davranışın 
bir yolu olmaktadır. Dolayısıyle delilikle rasyonel davranış içiçe girebilmekte, birbirine 
karışabilmektedir.(40)

Bir kuruluşta, örneğin üniversitede çok sınırlı yetenekli bir kişi vardır. 
Yeteneksizliği nedeniyle ilgi görmemekte, istediği düzeylere erişememektedir. Kuruluşta 
YÖK gibi büyük bir yeniden düzenleme durumu ortaya çıkmıştır. Bu kişi yaratılan ihbar 
ortamında kendisine engel gördüğü yetenekli kişileri ihbar edip kuruluş dışına itilmelerini 
sağlar, böylelikle kendine ilerleme yolunu açarsa akıllı biçimde, rasyonel şekilde 
davranmış olmaz mı? Bu durumda yeteneksizlik ile akıllılığın içiçe girdiği, rasyonel 
davranışın ihbarcılık ile kirlendiği açıktır.

Bu örneklerle rasyonel davranışın anlam ve niteliğinin kesin ve belirli olmadığına, 
tartışmaya daima açık bulunduğuna değindikten sonra bu kavramın iktisat kuramında ele 
alınışı konusunu incelemeye çalışacağız. Yalnız bu konuya geçmeden rasyonel davranış 
alanına daha geniş açıdan bakmaya çalışarak bazı önemli noktaları belirteceğiz.

Bizce genel yaşamda rasyonel davranış denildiğinde ilk olarak duygusal, 
geleneksel davranıştan kaçınma kasdedilmektedir. Günlük yaşamda duygusal, kısa 
süreli çıkarları gözönüne alan sinirli, heyecanlı hareket biçimi rasyonel bulunmamaktadır. 
Gerçekte de böyle hareket edildiğinde insan yapmak istediklerini yapamamakta, 
amaçlarına varamamakta, söylediklerinden, yaptıklarından pişmanlık duyabilmektedir.

Eski adetlere, geleneklere bağlı davranışların da rasyonel sayılmadığı 
bilinmektedir. Batıl inançlara, köhnemiş adetlere bağımlılığın, yeniliklere gerekli uyumu 
gösterememenin insanların, toplumların rasyonel biçimde hareket etmelerini engellediği 
çok vurgulanmıştır.

Bunlar çok bilinen konulardır. Rasyonel davranış anlayışının aynı ölçülerde 
vurgulanmamış bir yanı daha vardır. Buna göre karşımızdaki ancak bizim istediğimiz ya 
da örneğin bizim anladığımız anlamda bilimin gerektirdiği biçimde hareket ettiği takdirde 
rasyonel davranmış olur. Örneğin bir tartışmada karşınızdaki sizin söylediklerinizi, 
mantıklama biçiminizi, sonuçlarınızı kabul ederse rasyonel davranmıştır. Ya da örneğin 
Amerikalı tüketici doların değer yitirmesi nedeniyle pahalılaşan Japon ya da Alman 
mallarına karşı istemini azaltırsa rasyonel davranmış olur. Gerçek yaşamda, 1985, 1986, 
1987 yıllarında olduğu gibi, sözkonusu mallara istemini kısmamışsa rasyonel 
davranmamıştır. Neden? Çünkü geleneksel iktisat kuramı genellikle fiyat artışının istemi 
azaltacağını söylemektedir.

Bunları belirttikten sonra iktisat kuramının rasyonel davranışı ele alış biçimini 
açıklamaya çalışarak incelememizi sürdüreceğiz. Bizce iktisat kuramında rasyonel
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davranış amaçlara en etkin biçimde varış yolu olarak alınmaktadır. Bu tanımda amaçlara 
karışılmamakta, tüm ağırlık amaca varış yoluna tanınmaktadır. <41) Bu yolun hem tutarlı, 
hem etkin (diğer bir deyişle ençoklaştırıcı) olması vurgulanmaktadır. Çözümlemede 
basitliğin, matematik görkemin (elegance) sağlanabilmesi için kesinliğin, belirliliğin 
olduğu varsayılmaktadır. Başka bir deyişle, iktisat kuramının rasyonel davranış 
anlayışında üç önemli öge vardır: Tutarlılık, belirlilik, ençoklaştırıcılık. Şimdi bunları 
açıklamaya geçiyoruz.

a. Tutarlılık
Genel denge kuramında rasyonel davranış içsel tutarlılık olarak anlaşılmaktadır. 

Tutarlılık ise en genel şekliyle ikili ilişkiler içinde ençoklaştırma olanağı olarak 
tanımlanmaktadır. Bu olanağın, tutarlılığın sağlanabilmesi için birtakım belitlere, 
varsayımlara başvurulmaktadır. Bunlar içinde en yaygını geçişlilik belitidir. <42)

Beklenebileceği gibi anılan ilişkiler, gerekli belitler üzerinde yoğun çalışma ve 
tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmaların büyük kısmı matematik alanındadır, teknik 
niteliktedir. Biz burada bunlar üzerinde duracak değiliz. Bizce bu konuda önemli nokta 
şudur: Bu tutarlılık anlayışı insanı çok dar bir kalıba sokmaktadır; dolayısiyle insanın 
gerçek yaşamdaki tercih, seçim, tüketim davranışlarını açıklamada yetersizdir, insan 
tek boyuta göre davranan bir otomaton değildir; toplum içinde, çok çeşitli ilişkiler ağı 
içinde yaşar; bu ilişkilerde, sıkça çelişik sonuçlar yaratabilen çeşitli etkenleri gözönüne 
alarak, bunlar arasında denge kurmaya çalışarak tercihlerini, seçimlerini, davranışlarını 
düzenler.

Bu temel noktayı belirttikten sonra sırasıyla şu konuları ele alacağız: Önce tüketim 
kuramı alanında tercihi, faydayı değil de davranışı ön plana çıkaran açıklanmış tercihler 
kuramını kısaca inceleyeceğiz. Sonra insanların tercihlerinde, değerlendirmelerinde 
tutarlı davranmadıklarını gösteren bazı örnekleri belirteceğiz.

Açıklanmış tercihler kuramı (ATK) tüketicilerin piyasada gözlenen davranışlarına 
dayanılmasını önermektedir.(43> Davranışlara dayanıldığı; tercihler, fayda esas alınmadığı 
için bu yaklaşımla tüketici egemenliğinin ön plana çıkarıldığı söylenmektedir. Yani bu 
çözümleme ile tercihler, fayda üzerinde- birtakım sınırlamalara başvurulmadığı, böylece 
tüketicinin istencesine müdahale edilmediği, tüketicinin piyasadaki davranışını 
gözlemekle yetinildiği savı ileri sürülmekledir.

Bu savı değerlendirmeye çalıştığımızda önce ATK yaklaşımında da bir tür tutarlılık 
varsayımının varlığına gerek bulunduğunu belirtmeliyiz. Diğer bir deyişle, tüketici x’i y'ye, 
sonra da y’yi x'e yeğlediğinde, böylece tutarsız biçimde davrandığında ATK ile bir yere 
varılamaz; bir sıralamaya, sıralamada en yüksek düzeye (fayda ençoklaştırmasına) 
ulaşılamaz. Bu nedenle ATK çözümlemesinde de tutarlılığı sağlayan bir belite 
başvurulması zorunluluğu vardır.^4) Dolayısiyle ATK da tercihlere sınırlama getirmektedir 
ve bu açıdan öteki yaklaşımlardan (tercihlere, faydaya dayanan çözümlemelerden) farklı 
değildir.

Öte yandan ATK'nın önemli bir sakıncası özçıkar kavramını belirsiz niteliğe 
büründürmesidir. Çünkü bu yaklaşımda tüketicinin tutarlı olmak koşuluyla hor davranışı, 
her tüketim kararıyla özçıkarını ençoğa çıkardığı kabul edilmektedir. Örneğin bin lira fiyatı 
olan bir mala satıcısına acıyarak onbin lira ödeyen tüketici, boğulmak üzere olan bir 
kimseyi soğuk suya atlayarak kurtaran kişi böyle davrandıkları için özçıkarlarını 
ençoklaştırmış sayılacaklardır. Oysa bu davranışlar diğergam nitelikte hareketlerdir. 
Böylece ATK yaklaşımında özçıkara ya da diğergam amaçlara dayanan davranış ayırımı 
ortadan kalkmakta ya da belirsizleşmektedir.
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Bu niteliğiyle ATK'nın dairesel, döngüsel nitelik taşıdığı düşünülebilir. Çünkü bu 
kuramla tüketicinin böyle davrandığı için böyle tercih ettiği, böyle tercih ettiği için böyle 
davrandığı söylenebllmektedir. Böylece tüketicinin tercihini gösteren, tanımlayan 
davranışı; davranışını açıklayan da tercihi olmaktadır. Dolayısıyle ATK yaklaşımında, 
genel olarak tüketici egemenliği anlayışında dairesel argümanların ortaya çıkması 
şaşırtıcı değildir. Ama yukarıda belirtilen tutarlılık ilkesiyle ATK’nın dairesel çözümleme 
niteliğinden kurtulabildiği de söylenebilir. Çünkü bu varsayım sonucunda tüketicilerin 
piyasalarda, alışverişlerinde tutarlı davranıp davranmadıkları sınanabilir. Böylece ATK da 
sınanabilir, yanlışlanabilir bir kuram niteliği kazanır. <4S)

Bizce ATK'nın en önemli sakıncası davranışla tercihi (isteği, içten duyguyu) 
özdeşleştirmesidir. Günlük yaşam bu özdeşleştirmenin çok yanıltıcı olduğunu gösteren 
örneklerle doludur. Örneğin yolda karşılaşan iki kişi birbirlerine derin saygılarını, içten iyi 
dileklerini sunarak selâmlaşırlar. Böylece davranışları yakın bir sevgi ve içten beğeni 
göstergesidir. Ama aynı kişiler hemen selamdan sonra (birlikte yürüdükleri kişilere) 
selamladıkları kişiler hakkında en tatsız şeyleri çok kolaylıkla söyleyebilirler. Yani 
sözkonusu kişilerin içten duyguları, tercihleri davranışlarının gösterdiğine tümüyle ters 
düşebilir. Aynı şekilde etrafında pervane oldukları, her rastlayışlarında derin takdir ve 
saygılarını sundukları insanları yalan ve iftiralarla ihbar etmekten, İşlerinden 
uzaklaştırmaktan, hapislere itmekten hiç kaçınmayan kişilerin varolduğu bilinmektedir.

Kişisel davranışla başka, gerçekleşen davranışıyla başka ürün seçmek çok 
rastlanan bir olaydır. Örneğin iki arkadaş küçük ve büyük iki elma arasıda seçme 
yapmak durumunda kalınca arkadaşlardan herbirinln büyük elmayı istediği halde küçük 
elmayı seçişine çokça rastlanır. Bilindiği gibi geleneksel Türk misafirlik anlayışında bu tür 
davranışların önemli bir yeri vardır. (Bu nitelikte konuları İleride yeniden ele alacağız.)

Bu alanda yukarıda anlatılan tutuklunun çıkmazı oyununa dayanan bir örnek de 
verilebilir: Varsayalım kİ oyunculardan biri İtiraf etmeme yolunu seçmiştir. Bu stratejiyi 
benimsediğine göre ATK geçerli ise bu tutuklu ya 20 yıl yatmayı (ikinci tutuklunun İtiraf 
etmesi hali) ya da 2 yıl yatmayı (ikinci tutuklunun itiraf etmemeyi yeğlemesi hali) 
seçmiştir. Ama bu tutuklunun ne 10 yıl yerine 20 yılı, ne de 0 yıl yerine 2 yılı seçmeyeceği 
bellidir. Böylece sözkonusu tutuklunun seçiminin tercihini yansıtmadığı ortadadır (Sen, 
1982: 64).

Bütün bu kuramların (tercihlere ya da faydaya dayanan çözümlemelerin, ATK 
yaklaşımının) incelemekte olduğumuz konuda temel yetersizlikleri insan davranışlarını 
tutarlılık gibi dar, katı bir kalıbın içine sokmaya çalışmalarıdır. Oysa doğanın, olayların, 
geleceğin belirsizliği; insan beyninin yetersizliği; özellikle toplum içindeki insan 
yaşamının karmaşıklığı, çok boyutluluğu karşısında insan davranışlarını "tek boyut 
üzerinde tutarlılık" çerçevesine sokabilmeye olanak yoktur.

Bu sonuca varıldığında şöyle bir soru ort,aya çıkmaktadır: Böyle ise bir bakıma 
tutarlılığın kendisi olan matematik, uygarlığın gelişmesinin gösterdiği gibi, neden bu denli 
başarılı olmuştur ve olmaktadır? Bu sorunu çeşitli yazılarımda, örneğin Gödel 
olanaksızlık teoremlerini ele alarak incelemeye çalıştım. Bazı sonuçlara da vardım. 
Bunlara karşın bu sorunun doyurucu bir yanıtına ulaşabilmiş değilim. Sürekli merak 
ettiğim, bir çözüm bulamadığım bu konu üzerinde ileride çalışmayı umuyorum. Burada 
yalnızca ilgili bir noktaya değinmekle yetiniyorum.

Bugün tek bir matematik değil, varsayımları uyuşmayan birçok matematik birlikte, 
bir arada kullanılmaktadır. Böylece bu nitelikte birçok matematik birlikte kullanıldığı için 
tutarsızlık da tümüyle dışlanmamış olmaktadır. Böylece doğadaki, yaşamdaki 
tutarsızlıklar hiçolmazsa kısmen gözönüne alınabilmektedir. Aynı nitelikte bir yaklaşım 
bilgisayar alanında gözlenmektedir. Hesaplamadaki büyük güçlerine; dar, tutarlı bir
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KüribOaKİ şaş.riicı başarılarına karşın bir bilgisayarla (örneğin bir kişinin tanınması gibi her 
insanın, hatta birçok hayvanın kolaylıkla yapabildiği bir işlem konusunda) varılabilecek 
sonuçlar çok sınırlıdır. Birçok bilgisayar birlikte çalıştırılarak, böylece insan beyninin 
eşanlı işleme niteliğine yanaşma amaçlanılarak bilgisayar işlemlerine yeni bir güç ve 
atılım kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Açıklanmış tercihler kuramını kısaca inceledikten, ilgili bazı noktaları belirttikten 
sonra yapılan araştırmalarda insanların tercih ve değerlendirmelerinde pek tutarlı 
davranmadıklarını gösteren bulgulara dikkat çekmek istiyoruz. Bu bulgu ve örnekleri 
başka yazılarımızda (örneğin Bulutay, 1982 b; Bulutay, 1983 b) açıkladığımız için burada 
bu konuda bir örneği ve bir yazıyı belirtmekle, kısaca açıklamakla yetiniyoruz,

Hirshleifer'in (1985: 59, 60) L. Cosmides'e dayanarak aktardığına göre kartların 
tasnifi, ele alınışı olayı inceleniyor. Deneklere bu olayda şöyle bir kuralın sözkonusu 
olduğu söyleniyor: Üzerinde A yazılmış olan her kartın öteki yüzünde mutlaka 1 işareti 
bulunmalıdır. Bu kurala uyulup uyulmadığını görmek için aşağıdaki durumların hangisinde 
kartların öteki yüzlerini inceleme gereğini duyacağınızı belirtiniz, i) Üzerinde A yazılı bir 
kart; ii) Üzerinde B yazılı bir kart; ¡ii) Üzeride 1 yazılı olan bir kart; iv) Üzerinde 2 yazılı bir 
kart.

Bu deneyde deneklerin büyük çoğunluğu (i) şıkkındaki kartın öteki yüzüne bakmak 
gerektiğini söylüyorlar ama (iv) şıkkındaki kart için de aynı şeyi yapmaları gerektiği 
sonucuna varamıyorlar. Oysa (iv), şıktaki üzerinde 2 yazılı kartın öteki yüzünde A yazılı 
ise sözkonusu kurala uyulmadığı ortaya çıkacaktır. Dolayısiyle bu kartın da incelenmesi 
gerekir. Bu olasılığı gözönüne almadıklarına göre deneklerin büyük çoğunluğu mantık 
açısından yetersiz, dolayısiyle tutarsız biçimde davranmış olmaktadırlar.

Öte yandan aynı nitelikte bir başka denemede sözkonusu yetersizlik ortaya 
çıkmıyor: Bir barda aşağıdaki kurala uyulmasını sağlamakla görevlisiniz: "Bu barda alkol 
alacak herkes enaz 20 yaşında olmalıdır." Bu kurala uyulup uyulmao:ğmı anlayabilmek 
için aşağıdaki durumlardan hangisinde kişiler hakkında daha fazla bilgiye gerek 
duyarsınız? i) Viski içen bir kişi; ii) Kola içen bir kişi; ¡ii) 25 yaşında bir kişi; iv) 16 yaşında 
bir kişi.

Bu deneyde hemen her denek (i) şıkkındaki kişi için olduğu gibi, (iv) şıkkındaki 
birey için de ek bilgiye gereksinim duyacağını belirtmiştir. Böylece bu deneyde denekler 
bir mantık hatası yapmamışlar, tutarsız davranmamışlardır.

Bu deneylerin yapımcısına göre formel'açıdan özdeş iki deneyin birinde mantıksal 
yetersizliğin, tutarsızlığın ortaya çıkmasına karşın diğerinde sözkonusu olmamasının 
nedeni şudur: insan beyni, ilk deneyin gösterdiği gibi soyut mantık yönünden yetersiz 
olabilir. Ama ikinci deneyin vurguladığı gibi, Darvvinci doğal ayıklanma insanları, toplumsal 
kurallara karşı çıkılması durumlarının farkına varılmasında etkin kılmıştır.

Bazen tutarlılık gerçekler değiştirilerek sağlanmaktadır. Psikolojideki algılamanın 
uyuşmazlığı (cognitive dissonance) bu durumu göstermektedir.!46* Bu konuda aşağıda 
verilen açıklamalar (Akerlof vd, 1982: 307-310) dan alınmıştır. Bu yazıda algılamanın 
uyuşmazlığı iktisadın bazı alanlarına uygulanmaktadır.

Sosyal psikoloji geniş ölçüde algılamada tutarlılık kuramına dayanır. En soyut 
düzeyde bu kuram insanların tutarsız görünen iki düşünceye birlikte sahip olmaktan 
rahatsız olmaları anlamına gelir. Algılamanın uyuşmazlığı kuramı algılamada tutarlılık 
kuramının bir uygulamasıdır. Gerçek yaşamda, pratik alanda algılamanın uyuşmazlığı 
şeklindeki tepkilerin çoğunluğu insanların kendilerini iyi, zeki, akıllı kabul etmelerinden 
ileri gelir. Kendileri hakkındaki bu imajları ile uyuşmayan bilgileri bireyler gözardı ederek, 
yadsıyarak, diğer inançlarında değişiklik yaparak gidermeye, yok varsaymaya yönelirler.
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Örneğin bir konuda karar vermiş bir kişi bu kararın hatalı olduğunu gösteren bilgileri 
gözardı eder. Çünkü verilmiş kararın hatalı olduğu algılaması, kararı veren kişinin akıllı 
olduğu algılamasıyla çelişir. Aynı şekilde algılamanın uyuşmazlığı kuramı tehlikeli işlerde 
çalışan kişilerin iki çelişik algılama arasında seçim yapması gerektiğini vurgular. Bir 
algılamaya göre akıllı olan kişi tehlikeli yerde çalışmaz. Buna karşın kişi tehlikeli işte 
çalışmasını sürdürüyorsa bu işin tehlikeli olduğu algılamasını yadsımaya çalışacaktır. Bu 
öngörüye uygun olarak tehlikeli işlerde çalışan işçilerin bu tehlikelerin farkında 
olmadıklarını, bunları küçümsediklerini gösteren deney sonuçları vardır.

Yazarlara (Akerlof, Dickens) göre algılamanın uyuşmazlığı iktisat biliminin 
terimleriyle üç öneri içinde açıklanabilir: i) insanların yalnızca gerçekleşen durumlar 
üzerinde değil, bu durumlar hakkındaki inançları üzerinde de tercihleri vardır. Diğer bir 
deyişle, insanlar inandıkları şeyleri daha çok tercih ederler. Bunu gösteren bir örnek 
şudur: Bir at yarışında atlar üzerinde kumar oynayan kişilerin, üzerinde oynayacakları ya 
da oynadıkları atlar hakkındaki değerlendirmelerini ele alalım. Yapılan bir deneye göre bu 
kumarı oynayan kişilerin paralarını yatırdıktan hemen sonraki değerlendirmeleri, 
oynamadan önce kuyrukta sıra beklerken yaptıkları değerlendirmeden daha yüksektir. 
Böylece at üzerinde oynayarak, para yatırarak bir inanç oluşturmuşlar; sonra da bu 
inancı tercih etmeye başlamışlardır.

ii) insanların inançları üzerinde kontrol gücünden sözedilebilir. Böylece insanların 
işlerine gelene, istediklerine inanmak; gerçekleri kendi görüşlerine, inançlarına 
uydurmak yetenekleri vardır. Örneğin bir deneyde öğrencilerden, görüşmeye tabi tutulan 
bir öğrenciyi izlemeleri ve sonra öğrenciye boş, yüzeysel, güvenilmez, can sıkıcı 
olduğunu söylemeleri isteniyor. Bu davranışları uygulayan öğrencilerin sözkonusu 
öğrenciye karşı tutumlarım sistematik bir biçimde değiştirdikleri gözlenmiştir. Çünkü 
öğrenciler ancak horlanan öğrenci hakkında kötü kanıya sahip olurlarsa; kanaatlerini 
(gerçekleri), ettikleri kötü sözlerle oluşan yeni inançlarına uyacak biçimde değiştirirlerse 
iyi kişi oldukları şeklindeki imajlarını, kendilerine olan saygıyı koruyabileceklerdir.

iii) Seçilen inançlar varlıklarını zaman içinde do sürdürürler. Bunu gösteren bir 
deney şudur: iki grup kadın dört hafta süreyle iki farklı zayflama izlencesine katılmıştır, 
izlencelerin birinde diğerine oranla daha fazla çaba sarfetmek gerekmektedir. 
Sözkonusu dört hafta sonunda her iki izlence de aynı ölçüde etkin olmuştur. Ama bir yıl 
sonra fazla çaba harcayan grupta zayıflama (ortalama sekiz pound) görüldüğü halde az 
çaba gösteren kadınlarda hiç zayıflama olmamıştır. Bu durum yazarlara göre algılamanın 
uyuşmazlığının uzun süreli etki yaratabildiğinin kanıtıdır.

b. Belirlilik, Kesinlik
Burada açıklayacağımız görüşün özü şudur: iktisat kuramı geniş ölçüde belirlilik, 

kesinlik ilkesi üzerine kurulmuştur. Oysa gerçek yaşam belirsizliklerle doludur. Böyle 
olduğuna göre iktisat kuramının belirsizliği gözönüne almayan rasyonel davranış anlayışı 
çok yetersizdir.

iktisat kuramında önce lıerşeyin kesin olarak belirlendiği, ajanların (tüketici ve 
üreticilerin) tam ve kesin bilgi olanakları içinde hareket edebildikleri varsayılmaktadır. 
Tabii yaşadığımız karmaşık dünyada bu varsayımın gerçek yaşama uyması beklenemez. 
Geleceğin ne getireceği bilinmediği gibi bugünün ne olduğu da pek belli değildir.

Gerçek yaşamın belirsizliğini vurgulayan itirazlar karşısında beklenen fayda 
yaklaşımı (EU) geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda şans, talih oyunlarına dayanan bir yöntem 
uygulanmaktadır. Bu yöntemde şans vardır ama gerçek yaşamda çok rastlanılan 
niteliğiyle belirsizlik pek yoktur.
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Bunlarla ne dediğimizi bir şans oyunu olan dengeli tek bir zar atma olayını ele alarak 
açıklayabiliriz: i) Bu oyunda seçenekler kümesi belli ve sabittir. Altı sonuç ortaya 
çıkacaktır. Bunlar bellidir ve bunlardan başka sonuç da sözkonusu değildir, ii) 
Seçeneklerden herbirinin ortaya çıkması olasılığı bellidir. Zar dengeli olduğunda bu 
olasılıklar herbir yüz için 1/6 dır. (Burada olasılıklar eşittir. Ama bu eşitlik EU kuramı için 
önemli değildir. Olasılıkların bilinmesi önemlidir.) iii) Şans oyunu, kumar oynandığına göre 
ortaya çıkacak sonuçlara (zarın hangi yüzünün ortaya çıkacağına) bağlı olarak elde 
olunacak ödüller, para, ikramiye bellidir, iv) Belli olan bu seçeneklere, olasılıklara, 
ödüllere dayanılarak kişinin sahip olduğu fayda işlevini, tercihlerini ençoklaştırmaya 
çalıştığı varsayılmaktadır.

Bu nitelikteki şans oyunlarına dayanan beklenen fayda yaklaşımıyla belirsizliklerle 
dolu gerçek yaşam açıklanamaz. Gerçek yaşamın zenginliği, çeşitliliği, belirsizliği şans 
oyunlarının dar çerçevesine sığdırılamaz. Çünkü gerçek yaşamda ne seçenekler 
kümesini, ne olasılık dağılımlarını, ne ödülleri kesin olarak bilmeye ne de ençoğa 
ulaşmaya olanak vardır. Ayrıca bu EU yaklaşımında bireylerin, kesin bilgi varsayımı 
altında bildiği kabul edilenden çok daha fazlasıoı bildiği varsayılmaktadır. Çünkü bu 
yaklaşımda kişinin seçenekleri, olasılıkları bildiği de kabul edilmektedir. Yani bir bakıma 
şöyle bir durum ortaya çıkmıştır: İnsanın veriler hakkında kesin bilgiye sahip olduğu, bu 
denli yetenekli bulunduğu kabul edilemez İtirazı ileri sürülmüştür. Bu İtiraz üzerine 
beklenen fayda yaklaşımı geliştirilmiştir. Ama bu yaklaşımda kişilere daha az bilgi 
yeteneği tanınacağına, tam tersine, insanlarda daha fazla bilgi gücü bulunduğu 
varsayılmıştır.

Sonuç olarak bu alandaki yaklaşımlarının tümü gözönüne alındığında geleneksel 
iktisat kuramı belirsizliği İncelememiş, dışlamıştır, denilebilir.

Biz İktisat kuramının bu alandaki yaklaşımlarını başka yazılarımızda (Bulutay, 1982 
b; Bulutay, 1983 b) inceledik.*47) Hemen yukarıda belirlilen, zar atışı ile ilgili varsayımların 
gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkacak sınırlı rasyonalite anlayışını aşağıda kısaca 
açıklayacağız. Bu nedenle burada birkaç noktaya değinmekle yetineceğiz.

Şans oyunlarına dayanan beklenen fayda yaklaşımında aynı, özdeş koşullarda 
yinelenen bir olay (örneğin zarın bin kez atılması) ve bu yinelemelere dayanılarak elde 
olunan olasılıklar sözkonusudur. Böylece bilinen oransal çokluklar, olasılıklar ortaya 
çıkmaktadır. Oysa gerçek yaşamda karar vormo durumunda olan bir kişi (örneğin 
mesleğini seçmek, yeni bir alanda yatırım yapmak durumunda olan bir kişi) genellikle 
kendisi için tek (unique) bir olay karşısındadır. Burada başkalarının deneylerinden elde 
olunan bazı bilgi ve kaba olasılıklardan elbette yararlanılmaktadır. Ama kişi İçin aynı 
koşullarda sürekli yinelenen bir olaydan sözedilemeyeceği gibi belirli, kesin, açık bir 
olasılık dağılımı da sözkonusu değildir. Dolayısıyle gerçek yaşamda karar verme 
durumunda olan bir kişinin davranışı, olasılık ilke ve kuramlarına dayanan beklenen fayda 
yaklaşımıyla açıklanamaz. Böylece seçeneklerin, olasılıkların, sonuçların ne olduğu belli 
olmayan; yalnızca bir kez oluşan bir durumda bir karara varmaya çabalayan bir kişiye 
beklenen fayda yaklaşımının pek yararı da yoktur. Sanıyoruz ki İngiliz iktisatçısı G. L. S. 
Shackle'ın vurguladığı nokta da budur.

Bu açıklamaların vurguladığı gibi gerçek yaşamda insan bazen durumun ne 
olduğunu, hangi olasılıkların hangi oranlarla sözkonusu bulunduğunu, sonuçta nelerin 
ortaya çıkabileceğini, nasıl davranılması gerektiğini bilme olanağından yoksundur. Bazen 
de bu denli bilgisiz değildir. Önceki deneylerden elde olunmuş birtakım olasılıklar kabaca 
bellidir. Ama bu olasılıklar çoğunlukla beklenen fayda yaklaşımının varsaydığı şekilde 
belirli ve kesin değildir. Nadiren de insan beklenen fayda yaklaşımının önerdiği şekilde 
kesin olasılıkları bilme gücündedir.
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Bu düşüncelere koşut bir yaklaşımla Einhorn ve Hogarth (1986) bilgisizlik, 
belirsizlik ve risk arasında bir ayırıma başvurmaktadırlar. Bilgisizlik (cehalet, ignorance) 
durumunda birşey bilinmediği için her sonuca, her olasılığa yer vardır. Risk halinde ise 
(şans, talih oyunlarında olduğu gibi) bir tek olasılık sözkoausudur. Bilgisizlik ile risk 
arasında yer alan belirsizlik (ambiguity) durumunda ise bazı olasılıklar dışlanmışdır ama 
birden fazla olasılık vardır. Sözkonusu olan (dışlanmamış) olasılıkların sayısı durum 
hakkındaki bilgisizliğin artışına koşut olarak artmaktadır.

Son anlamdaki belirsizliği şu etkenler yaratabilir: Durumu değerlendirmek için sahip 
olunan kanıtlar güvenilir değildir; aralarında tutarlılık yoktur; olayı yaratan nedenler, 
süreçler hakkında yeterli bilgi yoktur; v.b. Gerçek yaşamda bu gibi etkenlerin büyük 
ağırlığı vardır.

Aynı yazıda (s. 229, 230) anılan üç farklı durumu açıklamak amacıyla tenis 
oyununa dayanan bir örnek de veren yazarlar şu sonuca varıyorlar (s. 226, 248): 
Çözümlemelerde kumarın, piyangonun belirli ortamından uzaklaşmak gerekir. Gerçek 
dünya çok daha karmaşık ve belirsizdir. Bu gerçek dünyada olasılıklar belirsizdir; 
olasılıklarla faydalar arasında bağımlılık vardır; alan ve çerçeve etkileri (context and 
framing effects) gibi etkenler sözkonusudur. Gerçek yaşamın zenginliği karşısında bu 
zenginliği gözardı etmek büyük bir riski üstlenmek olur.

c. Ençoklaştırma, Sınırlı Rasyonaiite
Faydaya ya da tercihlere dayanan ençoklaştırıcılık (maximization) anlayışının 

iktisat kuramında çok önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle faydada ya da 
tercihlerde en yüksek düzeye ulaşma konularını ayrı başlıklar altında incelemeye 
çalışacağız. Bunlara geçmeden burada H. A. Simon tarafından geliştirilen sınırlı 
(bounded) rasyonaiite kavramını açıklamaya çalışacağız.

H. A. Simon'a göre iki tür rasyonaiite vardır:*50) i) Bağımsız, temel (substantive) ya 
da objektif rasyonaiite. ii) Süreci gözönüne alan (procedural) ya da sınırlı rasyonaiite. 
Bunlardan ilki (ki burada buna bağımsız rasyonaiite diyeceğiz) neoklasik iktisat 
kuramında benimsenen rasyonaiite anlayışıdır. Sınırlı rasyonaiite diye isimlendireceğimiz 
ikinci kavramda seçim yapan, karar veren organizmanın, kişinin bilgi, hesaplama 
güçlükleri ve sınırlılıkları gözönüne alınmaktadır.

Bağımsız rasyonaiite kavramı neoklasik iktisat yaklaşımında ve istatistik 
alanındaki karar kuramında geliştirilmiştir. Bağımsız rasyonaiite kuramının temelinde şu 
varsayım yatar: Her kişi karşılaştığı tüm seçenek seçimler arasında tutarlı bir sıralama 
yapmasına olanak tanıyan bir fayda işlevine sahiptir ve bu seçenekler arasından daima 
en yüksek yararı sağlayanı seçer (Simon, 1985: 296). Diğer bir deyişle, yukarıda 
"belirlilik, kesinlik" bahsinde vurguladığımız gibi, neoklasik iktisat anlayışının özel 
beklenen fayda kuramının (dolayısiyle bağımsız rasyonaiite kavramının) şu önermeleri 
vardır: i) Seçimler veri, belirli, sabit seçenekler kümesi içinden yapılır, ii) Her seçeneğin 
sonuçlarının olasılık dağılımı bellidir, iii) Bu seçimde beklenen fayda işlevi ençoklaştırılır 
(Simon, 1987 b: 266). ~

Sınırlı rasyonaiite kuramına bu önerme ya da varsayımlardan biri ya da birkaçı 
yumuşatılarak ulaşılır: Sabit seçenekler kümesi yerine seçenekler yaratma süreci ileri 
sürebiliriz. O lasılıkların bilindiği varsayımını yumuşatabiliriz. Fayda işlevinin 
ençoklaştırılması yerine doyuruculuk (satisficing) stratejisini önerebiliriz (Simon, 1987 b: 
266).

Simon’a (1985:297) göre sınırlı rasyonaiite anlayışı insanların irrasyonel olduğu
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savı değildir. Tersine, insanların genel olarak rasyonel sayılabileceklerini gösteren birçok 
kanıt vardır, insanın hemen tüm davranışları amaca yöneltilen hareketlerden oluşur.

Bazı davranışlara irrasyonel dediğimizde aşağıdaki durumları kasdedebillriz: Bir 
isteği yerine getirmeyi amaçladığı halde bize daha önemli görünen diğer amaçlarla 
tutarsız olan davranışlar. Kişinin yanlış olaylar üzerinde yürüdüğü, ilgili olaylar kümesini 
gözardı ettiği davranışlar. Bireyin olaylardan doğru sonuçlar çıkaramadığı davranışlar. 
Kişinin önemli diğer seçenek hareket biçimlerini göremediği durumlar. Gelecek 
sözkonusu olduğunda (ki birçok hareket geleceği gündeme getirir) bekleyiş 
oluşturmada, belirsizliği gözönüne almada iyi yöntemler kullanmayan davranışlar. Simon 
bütün bu "irrasyonel" davranış biçimlerinin hepimizin yaşamında büyük bir yer tuttuğu 
görüşündedir. Ama bunları "İrrasyonel" diye nitelemek yanlıştır. Bunlara sınırlı rasyonalite 
biçimleri demek daha uygun olur (Simon, 1985:297).

Sınırlı rasyonalite karar veren ajanın zihinsel sınırlılıklarını gözönünden uzak 
tutmayan rasyonel seçimi ifade eder. Buradaki zihinsel sınırlılıklar hem bilgi hem de 
hesaplama gücü ve kapasitesi açısından sözkonusudur (Simon, 1987 b:266). Buna 
karşılık neoklasik iktisadın bağımsız rasyonalite anlayışında seçim yapan, karar veren 
kişilerin anılan sınırlılıklardan uzak bulundukları, herşeyl bildikleri, adeta Tanrısal bir güce 
sahip oldukları varsayılır (Simon, 1983:34).

Oysa gerçek yaşamda karar verme durumunda olan kişi seçimine, kararına temel 
oluşturan seçeneklerin, olayların tümü hakkında hemen hiçbir zaman tam ve yeterli 
bilgiye sahip değildir. İnsan önünde olan olayları bile yeterince değerlendiremez. Çünkü 
tüm canlılarda olduğu gibi insan türünde de "dikkat darboğazı" vardır. Bu konuda Simon 
(1985:302) şunları söylemektedir: insanın göz ve kulağı koşut biçimde işleyen, 
çevredeki birçok bilgi kaynağını eşanlı biçimde çıkarıp ayıran, bunların önemli, anlamlı 
kısımlarını ortaya çıkaran araçlardır. Ama bu bilgilerin bilinçli hesaplayıcı (deliberative) 
beyince kullanılabilmelerinden önce dikkat darboğazından geçmeleri gerekir. Ama koşut 
değil, zamanlı, arka arkaya (serial) süreçlerin sözkonusu olduğu bu darboğazın bilgi 
kapasitesi çok sınırlıdır. Psikologlar bu darboğaza genellikle kısa süreli bellek derler. 
Ölçümler bu belleğin ancak yaklaşık altı alışılmış bilgi öğesini (chunks) belleğinde 
tutabildiğini göstermiştir. <51>

Burada bilinçli, hesaplayıcı davranış biçimlerinin etkin olmadığını da vurgulamalıyız. 
Diğer bir deyişle, insanın etkinlik olarak anlaşılan rasyonel davranış yeteneği çok 
sınırlıdır. Bu sav alışkanlıklarımızın etkinliği, bilinçli davranışlarımızın etkinlikten uzaklığı 
İle açıklanabilir. Bilindiği gibi birçok şeyi alışkanlıklarımızla çok etkin biçimde yaparız. 
Aynı hareketleri bilinçle, hesaplamayla yapmaya kalktığımızda İse genellikle bocalarız. 
Yani davranışlarımızda etkinlik sağlayabilmek için düşünmeden yapabildiğimiz 
alışkanlıklarımıza başvurmak; bilinçli, hesaplı davranışlarımızı bastırmak zorundayız. <52'

Özetlersek, gerçek yaşamında insan birçok olayın, olgunun farkında bile değildir. 
Ayrıca gözü önünde oluşan olayları da, kısa-belleğinin çok sınırlı kapasitesi, bir anda 
birçok şeyi birlikte gözönüne alabilmedeki güçsüzlüğü nedeniyle yeterince 
değerlendiremez. Böylece insan gerçeğin çok çok küçük bir kısmı hakkında bilgi 
sahibidir; karşı karşıya bulunduğu durumları bile sağlıklı biçimde belirleyemez. Bunlara 
geleceğin belirsizliğinin etkilerini de katmak gerekir. Bütün bu belirsizlikler, yetersizlikler 
ortada iken insana, neoklasik iktisat kuramının yaptığı gibi Tanrısal hesaplama gücü 
tanımak anlamsızdır. Dolayısıyle bizce de, Simon'un anlatmaya çalıştığımız sınırlı 
rasyonalite anlayışı çok daha gerçekçi ve geçerlidir. Alışkanlıklarımızın bilinçli 
davranışlara oranla çok daha etkin oluşu bu sınırlı rasyonalite anlayışının geçerliliğinin 
kanıtıdır.
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Yukarıda belirttiğimiz gibi sınırlı rasyonaiite yaklaşımının bir yolu da fayda işlevinin 
ençoklaştırılması yerine doyuruculuk stratejisini koymaktır. Simon (1987 c) bu konuda 
şunları ileri sürüyor: Bir karar verici bir ölçüte göre olanaklı en iyi seçeneği seçtiğinde 
ençoklaştırmıştır, denir. Buna karşılık belirli bir ölçüte uyan ya da onu aşan bir seçeneği 
seçtiğinde birey doyurucu biçimde davranmıştır, denebilir. Bu son durumda seçilen 
sonucun ne tek olması ne de en iyiyi oluşturması güvencesi vardır. Böylece 
doyuruculukta tek, ençok bir sonuca ulaşma sözkonusu olmamakta; kişi olaya, duruma, 
ortama göre doyurucu bulduğu sonuçla yetinmektedir.

Ders kitaplarında, türevsel hesap, doğrusal programlama konularında ençoğu 
bulmak kolaydır. Ama doğrusallık, dışbükeylik varsayımlarının pek geçerli olmadığı 
gerçek yaşamda güçlü bilgisayarlarla bile ençoklaştırma çok zordur. Gerçek yaşamda 
ençoklaştırmanın olanaksızlığını gören ya da ençoklaştırma masrafını çok aşırı bulan 
karar verici ençoklaştırma yoluna değil, doyurucu seçeneği seçme yoluna gidebilir.

Böylece iktisat kuramının tutarlılık, belirlilik şeklindeki iki önemli öğesi, iki farklı 
rasyonaiite anlayışı hakkındaki açıklamalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra 
faydaya ya da tercihlere dayanan ençoklaştırıcılık yaklaşımlarını incelemeye 
çalışacağız. Yalnız bunlara geçmeden bir noktaya değinecek, sonra da iktisat biliminin 
rasyonel davranış anlayışının diğer alanlara yayılması konusunu ele alacağız.
• Simon (1985: 300, 301) siyasal bilimcilerde yüksek düzeyli görgül araştırmalara 

karşı sağlıklı bir saygının bulunduğu görüşündedir. Siyasal bilimcilerin davranışları 
çözümleyebilmek için rasyonaiite varsayımına dayanan bir çerçeve oluşturdukları 
doğrudur. Ama bu çerçeve genellikle kesin olgu olarak ele alınmamakta; değerlerin, 
beklentilerin, inançların etkisi gözönünde bulundurulmaktadır. Ayrıca siyasal bilimciler 
için görgül araştırma hem kamu istatistiklerinin gösterdiği tümel (global) verileri 
kullanmak hem de birey, birim olarak kişileri, görüşme ve kamu oyu yoklamaları ile 
doğrudan incelemek anlamına gelmektedir. Siyasal bilimler alanındaki eğitim bu görgül 
araştırmalar yanında tarihsel incelemelerin de önemini vurgulamakta, öğrencilerin bu 
konularda hüner edinmelerini amaçlamaktadır.

Bu nitelikler siyasal bilimlerin geleceğinin iyi olduğunun göstergesidir. Buna karşılık 
iktisatçılar ekonomik olayları doğrudan gözlemleme yeteneğini edinecek şekilde 
eğitilmemektedirler. Siyasal bilimciler bazen araştırmalarında bütün siyasal davranışları 
kapsayacak, içerecek birkaç çok genel yasaya ulaşamamanın sıkıntısını 
çekmektedirler. Ama belki de bizim yasa anlayışımız model olarak, kesin olmamakla 
birlikte başarılı bir bilim olan moleküler biyolojinin karmaşıklığını hedef almalıdır, klasik 
mekaniğin basitliklerini değil. (53>

d) İktisadın Yayılma Eğilimi
Bilimlerin birbirlerinin alanına saldırmaları, başka disiplinleri kendi ilkelerine 

indirgeme çabalan, egemenliklerini diğer alanlara yayma girişimleri, dolayısiyle bir 
emperyalist gibi davranmaları çokça gözlenen bir olaydır. Bu konuda fizik biliminin başı 
çektiği söylenebilir. Fizikteki bu güçlü eğilimin bir çarpıcı örneğini son günlerde yeniden 
okuduğum bir yazıda (Gould, 1985) gördüm. Geçtiğimiz yüzyılda (19. yüzyıl) İngilterenin 
en büyük fizikçisi sayılan Lord Kelvin bir paragraflık bir yazısıyla jeoloji biliminin temel bir 
ilkesini yıktığını söyleyebilmiştir. Bu yazının başlığı şöyledir: "Jeolojideki tekdüzelik 
(uniformity) doktrini kısaca yanlışlanmıştır."(54>

Sosyobiyologların toplumsal davranışları da açıklama savında oldukları 
bilinmektedir. Diğer bir deyişle, bazı biyologlar evrimci biyolojinin toplumsal bilimlerin 
temelini oluşturduğunu söyleyebilmektedirler. Böylece biyoloji bir bakıma toplumsal 
bilimler üzerinde bir egemenlik savı ileri sürebilmektedir.
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iktisatta da diğer alanlara, özellikle toplumsal bilimlere yayılma eğilimi vardır. 
Örneğin Nobel kazanmış bir iktisatçı olan G. Stigler'e göre iktisat ilkelerinin, özçıkarı 
ençoklaştırma çabalarının iktisat dışı alanlarda da (evlilik, çocuk yapma, suçluluk, din 
alanları gibi) geçerliliği sözkonusudur (Sen, 1987 a: 17, 18).

iktisadın bu yayılma çabasında, iktisat kuramının rasyonel davranış anlayışının 
diğer alanlardaki egemenlik girişiminde G. S. Becker'in büyük katkıları olmuştur. Aşağıda 
özellikle Becker'in bu konudaki çalışmalarına dikkat çekmeye çalışacak, kısa 
açıklamalar vereceğiz.

G.S. Becker (1981) aile kavramına iktisat anlayışıyla yaklaştığı kitabının 
önsözünde özetle şunları söylüyor: Bu kitapta ailenin iktisadi sorunlarını ele almakla 
yetinmeyeceğim. "Benim amacım çok daha İddialı: Evliliği, doğumları, boşanmayı, 
ailelerde işbölümünü, prestiji ve diğer maddi olmayan davranışları maddi davranışlar için 
geliştirilmiş araçlar ve çerçeve ile çözümleyeceğim. Diğer bir deyişle, bu kitap aileye 
iktisat yaklaşımını içermektedir..."

iktisadi yaklaşım günümüzde bireylerin faydalarını ençoklaştırdıklarını, tercihlerin 
kararlı olduğunu, insanların davranışlarının açık ya da görünmeyen ama varolan (Implicit) 
piyasalarda koordine edildiğini, dengeye ulaştığını varsaymaktadır. Dolayısıyle bu kitap 
ençoklaştırıcı davranış, kararlı tercihler, açık ya da gizli piyasalarda denge varsayımlarını 
kullanarak aileye sistematik bir çözümleme getirmeye çalışmaktadır.

Kitabım, "iktisadi yaklaşım tüm insan davranışlarına uygulanabilir" şeklindeki 
önceki savlarımdan da ileri gitmektedir. Çünkü bu kitapta "insan" sözcüğünü bir tarafa 
bıraktım. Çünkü iktisat yaklaşımının daha da genel olduğu, insanlığın çerçevesini aşarak 
biyoloji dünyasında da uygulanabileceği sonucuna vardım.

Burada Becker'in bu açıklamaları, kitabında oluşturduğu çözümlemeler üzerinde 
ayrıntıyla duracak değiliz. Amacımız yalnızca, iktisadın rasyonel davranış anlayışını 
diğer alanlara yaymayı amaçlayan çalışmalara dikkat çekmek oluğu için birkaç noktaya 
değinmekle yetineceğiz.

Bugünün yaşam ve iktisat koşulları, eğitim gerekleri, sigorta ve sosyal güvenlik 
kurumlan eski geniş aile tipinin yerini günümüzün çekirdek ailesinin alması sonucunu 
vermiştir ya da bu yönde büyük katkı yaratmıştır. Eğer, kitabında (1981: 242,243) bu 
anlama gelen görüşler bulunan Becker'in amacı bu nitelikteki görüşleri savunmaksa 
bizim bu anlayışa bir itirazımız yoktur. -

Ama kitabın amacı herhalde çok daha iddialı ve aşırıdır. Örneğin kitapta (s. 52, 53) 
aşağıdaki görüşler yer almaktadır: Erkeklerin çocuk üretimine marjinal katkıları kadınların 
katkılarından çok azdır. Çünkü kadınlar çocukları doğmadan karınlarında taşır ve 
beslerler. Ayrıca İlkel ve azgelişmiş toplumlarda kadınlar çocukları emzirerek, bakarak 
daha fazla katkı sağlarlar. Öte yandan bu toplumlarda evliliğin temel ürünü çocuklardır. 
Böylece kadınların ailedeki birçok çocuğun üretimine ve bakımına katkıları 
erkeklerinkinden daha fazla olduğu için bizim yaklaşımımız, bu toplumların birçoğunda 
tek erkekli çok kadınlı evliliklerin (polygamy'nln) yaygın olacağını ve kadın eşlerin eşitsiz 
biçimde dağılacağını öngörmektedir.

Toplumlar kentleştikçe ve geliştikçe ailelerin çocuklara miktar olarak İstemi 
azalmış; çocukların eğitim, sağlık ve diğer kaliteyle ilgili özellikleri için istemleri artmıştır. 
Öte yandan erkeklerin çocukların kalitesi konusundaki marjinal katkıları, miktarları 
alanındaki marjinal katkılarından çok daha fazladır. Böyle olduğu İçin yaklaşımımız tek 
erkekli çok kadınlı Şiiliklerin zamanla çok azalacağını öngörmüştür. Gerçek yaşamın bu 
öngörüyü doğruladığı bilinmektedir.

Becker'in özetlenen bu görüşleri karşısında biz şöyle düşünüyoruz: Toplum
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yaşamının temel bir öğesi olan ailenin yapısının erkek ve kadınların çocukların üretimine 
marjinal katkılarının farklılığı ile (ki bu farklılıklar da tartışmaya açıktır) açıklanabilecek 
kadar basit, tek boyutlu bir olay olduğu kanısında değiliz. Dolayısiyle Becker'in 
sözkonusu yaklaşımını yararlı, karmaşık bir olayın bir yanını (yalnızca bir yanını) 
aydınlatıcı nitelikte saymakla birlikte çok dar ve sınırlı buluyoruz.

Becker'in (1981:179) açıkladığı şu görüşlere de katılmıyoruz: Örneğin bir diğergam, 
ancak kendisine olan yararı başkaları üzerinde yaratacağı iğrenme duygusundan fazla 
olursa elleriyle, parmaklarıyla yemek yeme yoluna gidecektir. Aynı şekilde okumanın 
yararı başkalarının (örneğin kişinin eşinin) uyku kaybıyla uğradıkları zarardan fazla 
olunca yatakta geç vakit kitap okunacaktır.

Böyle bir kâr zarar hesabının parasal olarak yapılması çok güç görünmektedir. Ama 
bu nitelikte manevi bir hesaplamaya olanak olduğu söylenebilir. Yalnız böyle bir manevi 
hesaplamaya iktisat dışı birçok etkenin de katkısı girer. O kadar etken sözkonusu olabilir 
ki, her türlü davranış için "kişi böyle yapıyorsa bunun kendisi için yararı zararından fazla 
oluyor demektir" şeklinde totolojik, işlerliği, açıklayıcı gücü olmayan bir sav ortaya çıkar.

Çocukluğumda sevgili, yaşlı bir halam vardı. Çatal kullanmazdı. Sulu yiyecekler 
dışında herşeyi elleriyle yerdi. Yalnızca pilav için kaşık kullanırdı. Bu yiyiş biçimiyle 
yanındakilerde bir iğrenme duygusu yarattığını hiç anımsamıyorum. Halam için elleriyle 
yemek yemek bir yaşam biçimi, yerieşmiş bir adetti. Bu adeti Becker'in anladığı biçimde 
bir kâr zarar hesabına dönüştürebilmeye olanak olduğunu sanmıyorum.

Suç konusunda iktisadi yaklaşımı da G. Becker’in başlattığı söylenebilir. Bu 
alandaki çalışmalar Becker'in 1968'deki "Crime and Punishment: An Economic 
Approach" adlı makalesiyle başlamıştır. Ama tabii konu daha öncelerde de ele alınmıştır. 
Nitekim Ehrlich' e (1987: 721, 722) göre Beccaria, Paley ve Bentham gibi klasik 
iktisatçılar suçun rasyonel ekonomik terimlerle açıklanmasına, suç işleyenleri 
cezalandırmak için, faydacılık ilkelerine dayanan optimal kuralların formülasyonuna 
büyük önem vermişlerdir. Pyle (1983: 3-6) kitabının, konunun tarihçesinin kısaca 
özetlenmesine ayırdığı kısmında A. Smith’in aşağıdaki sözlerini aktarıyor: insanlığı ençok 
bozan şey bağımlılıktır. Buna karşılık bağımsızlık (independency) halkın dürüstlüğünü 
artırır. Bu bağımsızlığı sağlayan ticaretin ve imalatın oluşması olayı suçlara engel olmada 
en iyi polistir. Halk bu sayede daha iyi ücret elde eder, sonuçta bütün yurtta tutumlarda 
dürüstlük düzeyi yükselir. Kimse dürüst yolla ekmek kazanma olanağı varken dağlarda 
birçok tehlikeye maruz kalma seçeneğini yeğleyecek kadar deli değildir.

Becker suç konusundaki iktisadi yaklaşım kuramını kafa tiplerine, biyolojik 
kalıtıma, aile ve çevre koşullarına, v.b. esaslara dayandırılan sosyoloji, kriminoloji, 
psikoloji kuramlarına yanıt, tepki olarak oluşturmuştur. Bu ekonomi dışı kuramları özel hal 
olarak içerecek bir genel kuram oluşturmayı amaçlamıştır. ,

Becker'e göre bireylerin suç işleme şeklindeki kararları diğer meşru kararlarının 
çözümlenmesi için kullanılan araçlarla, yani fayda kuramı kullanılarak incelenebilir. Ona 
göre rasyonel fayda ençoklaştırıcısı olan her birey, zamanını ve diğer kaynaklarını meşru 
olan ve olmayan davranışlarda kullanmakla sağlayacağı yararlan karşılaştırarak suç 
işleyip işlememeye karar verir. Böylece, Becker'e göre, bir kişi suç işlemekle 
sağlayacağı beklenen fayda, meşru bir seçenek davranışa girişmekle elde edeceği 
beklenen faydadan daha fazla ise suç işleme yoluna gider. Yani Becker'in anlayışında 
suç işleme, çeşitli davranış ve hareketlerden elde olunacak bir göresel fayda zarar 
hesaplamasına dönüşür. .

Bu konularda Becker'in sözkonusu yazısından sonra birçok çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmaların bir kısmı kuramsal, bir kısmı görgül (ampirik) ve ekonometriktirJ56) Bu
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konularda önemli yazıları olan Ehrlich'in (1987:723) bu kuramsal çalışmalar (modeller), 
görgül araştırmalar hakkındaki görüşleri aşağıda özetlenmektedir.

Belirli suçlar üzerindeki çalışmalar çoğunlukla benzer bulgulara ulaşmıştır: Cezanın 
olasılığı ve uzunluğu genellikle suç oranıyla ters orantılıdır. Suç oranlarının genellikle gelir 
eşitsizliği ölçütleriyle ve toplumsal servetle doğrudan ilişkili olduğu sonucuna 
varılmaktadır. İşsizliğin ve demografik değişkenlerin etkisi konusunda açık sonuçlara 
ulaşılamamaktadır.

Ama bütün araştırmalar caydırıcılık hipotezini (cezanın çokluğu suçu azaltmaktadır 
görüşünü) doğrulamamaktadır. Konu tartışmalıdır, iktisadi yaklaşımın cinayet suçuna 
uygulanabilirliği, ölüm cezasının belirli bir caydırıcılık yaratıp yaratmadığı daha çok 
tartışmaya neden olmuştur. Bu konuda caydırıcılık hipotezinin lehinde de aleyhinde de 
sonuçlar elde olunmuştur.

Buradaki açıklamalarımızı (Akerlof vd, 1982:317, 318) den aldığımız aşağıdaki 
görüşleri aktararak tamamlamak istiyoruz: G. Tullock'a göre suçluluk konusunda 
iktisatçıların yaklaşımı Standard fiyat kuramının bu alana doğrudan uygulanmasından 
İbarettir. Yani ceza suçu caydıracaktır. Bunun nedeni çok açıktır. Birşeyin masrafını 
artırırsanız ondan daha az tüketilir. Böylece suç işlemenin masrafını (cezayı) artırırsanız 
daha az suç ortaya çıkar.

Algılamanın uyuşmazlığı kuramına dayanılarak oluşturulan psikolojik deneyler 
Tullock'un bu görüşünün ancak kısmen doğru olduğunu göstermiştir: iki grup çocuğun 
ele alındığı bir deneyde çocuklara çok beğenilen bir oyuncakla oynamamaları 
söylenmiştir. Bu yasağa uyulmaması durumunda bir gruba şiddetli, diğer gruba hafif ceza 
uygulanacağı tehdidi yapılmıştır. Sonra çocuklar bu oyuncağın bulunduğu odada bir süre 
oynamışlardır. Bir süre sonra sözkonusu iki grup çocuk aynı oyuncağın bulunduğu odaya 
konmuşlar ve ceza tehdidi olmadan oynamalarına izin verilmiştir. Daha şiddetli ceza ile 
tehdit edilen çocukların, hafif ceza ile tehdit olunanlara oranla, yasaklanan oyuncakla 
daha fazla oynadıkları gözlenmiştir. Aynı şekilde evlerinde saldırgan tutumları nedeniyle 
şiddetle cezalandırılan çocukların okulda, hafif şekilde cezalandırılanlara oranla daha 
saldırgan oldukları görülmüştür. Yani bu iki deneyde de daha çok ceza suçu, suç 
eğilimini azaltmamış, tersine artırmıştır.

2. Faydanın Ençoklaştırılması
Açıklamalarımıza bu başlıkta ele alacağımız fayda yaklaşımı ile sonraki başlıkta 

inceleyeceğimiz tercihler yaklaşımının farklı olduğu düşüncesini taşımadığımızı belirterek 
başlamak istiyoruz. Bu ayırıma yalnızca açıklama konusunda sağladığı yarar nedeniyle 
başvuruyoruz. Bu başlık altındaki görüşlerimizi dört altbaşlık altında sunacağız. Önce 
firmalarda ençoklaştırma konusunu ele alacak, bu alanda evrim ve doğal ayıklanma 
kuramlarının kullanılışını kısaca değerlendireceğiz. Sonra faydacılık anlayışını özetle 
inceleyeceğiz. Bu kısımdaki asıl önemli açıklamalarımız üçüncü altbaşlıkta yer alacaklar. 
Bu altbaşlıkta iktisat kuramının fayda ençoklaştırması ya da rasyonel davranış 
konusundaki yetersizliklerine, yardımcı hipotezlere başvurma eğilimlerine dikkat 
cer.eceğiz. Aynı altbaşlıkta bireylerin fayda encoklaştırmasına dayanılarak piyasa 
istemine ulaşılamayacağı, genel çerçevede ele alındığında bir ekonominin ideal bir 
tüketici gibi hareket edemeyeceği önemli sonucunu açıklayacağız. Son altbaşlıkta bu 
alanlarda yapılan bazı yeni İlginç çalışmaları belirteceğiz.

a. Firmalar ve Evrim Kuramı
iktisat kuramında ençoklaştırma yaklaşımı önce firma alanında ortaya çıkmıştır. -Bu

136



konuda Arrow (1986:388) şunları söylüyor: Smith ve Ricardo gibi klasik iktisatçılar için 
rasyonel davranış çoğu aza yeğleme anlamına geliyordu. Bu iktisatçılar rasyonaiite 
hipotezini firmaların kârlarını ençoklaştırması olarak anlıyorlardı. Ama bu hipotez açık 
formülasyon içinde genel, kapsayıcı niteliğine ancak 1880'lerde kavuştu. Klasiklerde 
tüketici alanında bir rasyonaiite hipotezi yoktu.

Biz burada bu tarihsel gelişme üzerinde duracak değiliz, iktisat kuramının 
ençoklaştırma anlayışında ilk alanı oluşturan firmalara uygulanan, doğal ayıklanmayı ön 
plana çıkaran bir rasyonaiite kavramını kısaca inceleyeceğiz. Gerçekten bu konuda 
Darwin kuramına, doğal ayıklanmaya dayanan şu görüş vardır: Ancak en başarılı olan, en 
çok kâr sağlayan firmalar yaşamlarını sürdürebilirler, diğerleri yokolup giderler. Böylece 
çevreye en iyi uyumu gerçekleştiren, en üst başarıyı, en çok kârı sağlayan, dolayısiyle 
rasyonel davranabilen firmaların ekonomiye egemen olacağı görüşü savunulur. Tabii bu 
başarıda özel girişim ekonomilerine de pay çıkarılır: Bu ekonomilerde etkin olmayan 
üreticilerin piyasadan çekilmesi, ancak en etkin firmaların yaşamlarını, varlıklarını 
sürdürebilmeleri herkesin yararınadır. Çünkü yaratılan en üst düzeydeki üretim artışının 
bir kısmı da yoksullara gider.

Biz bu görüşte bir gerçek payı olduğunu yadsıyacak değiliz. Büyük, daha etkin 
firmaların ekonomilere giderek daha fazla egemen oldukları hergün yaşanan 
olaylardandır. Özel girişim ekonomilerinin özellikle ikinci Dünya Savaşı sonrasında çok 
önemli ölçülerde büyüme sağladıkları da bilinmektedir. Bu büyümeye bağlı olarak 
yoksulların, dar olanaklar içinde yaşayanların gelirlerinin arttığı da bilinmektedir.

Ama olayın başka önemli yönleri de vardır: Herşeyden önce, başka bir kitabımızda 
açıkladığımız gibi, Darwin kuramında uyum gelecek kuşakların gen havuzuna en çok 
katkıda bulunmak, en çok yavru üretmek anlamına gelmektedir. Dolayısiyle bu kuramda 
en iyi uyum sağlayanın en akıllı, en. iyi, en güçlü, en etkin olması gerekmez. Örneğin 
dünyada bugün en yaygın, en iyi uyum sağlamış tür bir bakıma böcek ve karıncalardır, 
insanları ele alırsak en çok çocuk yapan, dolayısiyle Darwin kuramına göre en büyük 
uyumu gösteren yoksullardır. Oysa doğal ayıklanmayı faşist anlayışlarının temeli 
yapmak isteyenler yoksulları aptal saymaktan çekinmezler. Böylece onların 
mantıklamasına göre doğal ayıklanmanın aptalları seçmesi sonucu kaçınılmaz olur.

Yukarıdaki görüşün temelini oluşturan doğal ayıklanma anlayışı daha geniş bir 
çerçevenin, Darwin kuramının yalnızca bir öğesidir, incelemekte olduğumuz nitelikteki 
çözümlemelerde yalnızca doğal ayıklanma değil, diğer öğeleri de içeren evrim (Darwin) 
kuramı esas alınmalıdır. Darwin kuramında ise aşağıda belirtilen özellikler vardır.

"Bu açıklamaların gösterdiği gibi Darwin kuramının temelinde değişme, farklılık, 
çeşitlilik, evrim, doğal ayıklanma kavramları yatmaktadır. Yeni Darwin kuramı (ya da 
çağdaş sentez) da özünde aynı kavramlara dayanır. Yeni Darwin kuramında iki temel 
süreç vardır: Mutasyon ve yeniden birleşmenin (recombination) yarattığı genetik farklılık 
ve çeşitlilik potansiyeli birinci süreçtir, ikinci süreç bu çeşitlilik potansiyeline dayanarak 
çalışan doğal ayıklanmadır." (Bulutay, 1986:17). Böylece Darwin, evrim kuramında doğal 
ayıklanmanın yanında farklılık, çeşitlilik ve değişmenin de büyük katkısı vardır.

Evrimi, değişme ve gelişmeyi sağlayan, türlerin sayısını artıran temel neciun 
mutasyon ve yeniden birleşmedir, denebilir. Buna karşılık doğal ayıklanma bir bakıma 
türlerin eliminasyonu, sayılarının azalması sonucunu verir. (57>

Darwinci evrim kuramında durağan bir duruma uyum, tümel (global) ençoğu 
gösteren sabit ve değişmeyen bir zirveye ulaşma, tek bir uyum şampiyonu sözkonusu 
değildir. Bu kuramda tümel, rakipsiz zirvelere değil, ancak yerel yükseklikleri gösteren 
tepelere yer vardır. Ayrıca, daha önemli olarak tepeler yerlerinde durmamakta, sürekli
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değişmektedirler. Diğer bir deyişle, doğal ayıklanmanın sağladığı çevreye uyum durağan, 
kalıcı olmaktan uzaktır. Burada sürekli değişen devingen bir süreç sözkonusudur. 
Bugünün belirli koşullarında sağlanan uyum yarının koşullarında uyumsuzlukların nedeni 
olabilir.

Böylece bugünün İyi uyum sağlayan yaratıkları geleceğin başarılı canlıları 
olmayabilir. Aynı şekilde en çok kâr sağlayan firmaların bu başarılarının süreceği 
güvencesi yoktur. Diğer bir deyişle, biyolojik, toplumsal, iktisadi gerçeği; bu gerçeğin 
çok çeşitliliğini, büyük zenginliğini tek bir tipin (en iyi uyum sağlayan canlının, en çok kâr 
eden firmanın) egemenliği çerçevesine sığdırabilmeye çalışmak anlamsızdır.

Bugünün yetersiz, başarısız canlıları, firmaları gelecekte üstünlük sağlayacak 
öğeleri içlerinde saklıyor o la b ilir le r/58* Aşağıdaki örnekler bu görüşlerim izi 
doğrulamaktadır.

Bilindiği gibi, bir zamanlar dünyaya egemen olan canlılar, çevreye en iyi uyum 
sağlayanlar dinozorlardı. Ama sonra bu güçlü yaratıklar yeryüzünden silinip gittiler. Aynı 
şekilde belirli bir kaynağa dayanarak, bu kaynağı istismar ederek yaşayan, gelişen 
canlılar bu kaynağın tükenmesi ile yaşam şanslarını tümüyle yitirebilirler. Bu sonuçla 
karşılaşmamak için kurtların beslendikleri hayvanlara .bir yaşam alanı ayırdıkları, bu 
alanda aşırı avlanmaktan kaçındıkları söylenir.

Geçen gün (Mart 1988) Bahçelievlerde otuzbeş yıl önce Ankaraya ilk geldiğimde 
gördüğüm bir sokağa gittim. Bahçeler içindeki evlerin, villaların hemen hapsinin yerini 
apartmanlar almıştı. Eski güzellik gitmişti. Yalnızca eskilerin en güzel, en yeni villaları 
kalmıştı. Ama onlar da hem bakımsızlıktan, hem de yeni çevrenin başkalığından artık 
güzel değillerdi; hatta yeni apartman ortamında diğer yapılara oranla çirkin duruyorlardı. 
Böylece bir zamanların güzelleri, iyileri başka bir çevrenin çirkinlerine dönüşmüştü.

Bir kasabada, bir küçük kentte birkaç terzi vardır. Sonra hazır giyim endüstrisi 
gelişmiştir. Artık terzilerin hepsine iş yoktur. Terzilerin ancak en etkini geçimini terzilikle 
sağlayabilmektedir. Diğerleri örneğin Almanyaya göçetmek durumunda kalmışlardır. 
Almanyada işçilik bunlara büyük paralar kazandırmıştır. Böylece en etkin terzilik yapan, 
bir bakıma en çok kâr sağlayan kişi en geride kalmıştır.

En çok kâr sağlayan, en etkin çalışan büyük firmalar bir ürünün (örneğin 
otomobilin) üretimi için büyük yatırımlar yaparlar. Bu yatırımları değersiz kılacak 
girişimlerden kaçınırlar. Amerikanın büyük otomobil firmalarının petrol fiyatlarının çok 
artması karşısında küçük, daha ekonomik otomobillere yönelen istem artışını 
karşılayamamalarının bir temel nedeni fabrikalarının büyük otomobilleri üretecek biçimde 
yapılmış olmasıdır. Aynı nedenler bu etkin firmaların yeni teknolojileri uygulamada 
isteksiz davranmaları sonucunu yaratır. Yeni teknolojiler yerleşmiş, etkin firmalardan 
ziyade yeni, etkinlikten uzak firmalar için yararlı ve zorunludur. Dolayısıyle günümüzde 
büyümenin belki de en önemli kaynağını oluşturan teknolojik gelişmenin gereklerini en iyi 
biçimde yerine getirecek firmaların en çok kâr sağlayan, en etkin firmalar olduğu 
enazından şüphelidir. Sonuç olarak biyoloji alanında olduğu gibi iktisat yaşamının, 
firmalar dünyasının dengeleri sürekli değişen, devingen ortamına durağan, dolayısıyle 
yanlış ve yetersiz doğal ayıklanma anlayışıyla yaklaşmak çok sakıncalıdır.

Buradaki açıklamalarımızı firma konusunu biyolojik bir yaklaşımla, evrim kuramı 
anlayışıyla ele alan ilginç bir kitabın temel niteliklerini belirterek sürdürmek istiyoruz. Bu 
kitapta (Nelson vd, 1982) geleneksel kuramda yapıldığı gibi firmaların davranışları, karar 
kuralları İncelenmektedir. Ama kitabın aşağıdaki temel ayırıcı özellikleri vardır: Yazarlara 
göre iktisadi değişme önemlidir, iktisadi değişmeyi üretilen ürüne yöneltilecek istemdeki, 
sunum koşullarındaki oynamalar, yenilikler yaratabilir. Bu değişme ve yenilikleri açıklığa
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kavuşturmak amacıyla anılan kitapta firmaların güçleri ve davranışları üzerinde bir 
evrimsel kuram oluşturulmaktadır.

Bu kitapta oluşturulan evrimsel kuramda firmalar kâr amacıyla hareket etmekte, 
kârlarını artırma yollarını araştırmaktadırlar. Ama bu kârı artırma davranışlarında 
sözkonusu olan firmaların iyi tanımlanmış ve dışarıdan belirlenmiş seçim kümesinde kâr 
ençoklaştırma yaklaşımları (geleneksel iktisadın yaklaşımı) değildir. Diğer bir deyişle, bu 
çözümlemede geleneksel iktisadın ençoklaştırma yöntemleri, denge kavramları, türevsel 
hesap sonuçları kullanılmamaktadır. Bu kitapta izlenen yaklaşımda piyasalarda hangi 
firmaların kalacağını biyolojideki doğal ayıklanmaya benzer bir mekanizma 
belirlemektedir.

iktisadi değişme konusunda oluşturulan bu evrimsel kuramda üç temel kavram ileri 
sürülmektedir: İlk kavram firmanın rutinleridir. Rutin terimi şu nitelikleri içermektedir: Ürün 
elde etmenin, üretmenin teknik rutinleri: işgücü çalıştırma ve çıkarma, yeni stok sipariş 
etme, çok istenen malların üretimini artırma yolları. Yatırım, araştırma ve geliştirme, 
reklam politikaları. Mal çeşitlendirilmesi, yurt dışındaki yatırım alanlarındaki firma 
stratejileri. Bu evrimsel kuramda bu rutinler, genlerin evrim kuramında oynadığı rolü 
yerine getirir. Firma davranışlarının rutinlerce düzenlendiğini söylemek bu davranışların 
değişmeyeceğini, etkin olmadığını ya da irrasyonel olduğunu söylemek anlamına gelmez.

ikinci kavram olarak bu cari rutinleri değerlendiren, değiştiren, gerektiğinde 
yerlerine yenisini koyan araştırma (search) kavramı ileri sürülmektedir. Yazarlar bu 
araştırma etkinliklerinin de kısmen rutinleştikleri, öngörülebilir nitelik taşıdıkları 
kanısındadırlar. Bu araştırma rutinleri biyolojideki mutasyonları yaratmaktadır.

Üçüncü kavram olarak organizmanın, firmanın seçim çevresi belirtilmektedir. Bu 
kavram organizmanın varlığını, gücünü, dolayısiyle gelişmesini ya da daralmasını 
etkileyen tüm etkenleri içerir. Seçim çevresini kısmen firma ya da sektör dışı etkenler, 
kısmen de sektördeki diğer firmaların nitelik ve davranışları belirler. Farklı büyüme 
olanağı bu kuramda da biyolojik kuramdaki rolünü oynar. Sonuçta önemli olan kütlelerin 
ya da genotiplerin (rutinlerin) yazgısıdır, bireylerin (firmaların) yazgısı değil. <59)

Bu değerli yapıtlarıyla Nelson ve Winter iktisat kuramının geleneksel firma 
anlayışına dayanmayan bir kuram geliştirmişlerdir. Bu nitelikte başka çalışmalar da 
yapılabilir. Nitekim iktisat kuramının kâr ençoklaştırma yaklaşımını kullanmayan, ona 
rakip nitelikte başka kuramlar da ileri sürülmüştür. Simon'a (1987 a: 223) göre ileri 
sürülen kuramları üç başlık altında toplayabiliriz: i) Firmalar kârlarında başka bir ölçüyü 
(örneğin toplam gelirlerini) ençoklaştırma yolunu benimseyebilirler, ii) Firmayı yönetenler 
(girişimcilerin, mal sahiplerinin kârını değil de) kendi kişisel fayda ve çıkarlarını 
ençoklaştırma yolunu seçebilirler, ¡¡i) Firma yöneticileri ve görevlileri firmanın değil de 
firma içinde ait bulundukları grubun (satış birimleri gibi) amaçlarını ençoklaştırma yoluna 
gidebilirler. .

Son günlerde okuduğumuz bir yazıda (Williamson, 1987) yeni kurumsal ekonomi 
anlayışının temel özellikleri özetlenmekte, bu konularda K. J. Arrow’un katkıları 
anlatılmaktadır. •

Buradaki açıklamalarımızı Williamson'un bu yazıda (1987: 586-588) belirttiği dört 
farklı eğilime dikkat çekerek tamamlamak istiyoruz: i) P. Samuelson tarafından ileri 
sürülen, firmayı üretim işlevi olarak alan neoklasik yaklaşım, ii) Arrow ve Debreu'nun 
geliştirdikleri, genel denge kuramını belirsizlik konusunu da içerebilecek şekilde 
genelleştirme çabası, iii) M. Friedman ve G. Stigler'in benimsediği, iktisat yaşamının 
olgularının iktisat kuramının ilkelerine göre oluştuğunu savunan uygulamalı fiyat kuramı 
anlayışı, iv] Yukarıdaki üç yaklaşımın yanlış anlamalarını, kurumsal boşluklarını 
vurgulayan yeni kurumsal ekonomi görüşü.
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Tarihsel gelişme açısından bakıldığında firmaların kâr ençoklaştırmasından sonra 
tüketicinin fayda ençoklaştırmasına geçilmediği, arada faydacılık diye bir güçlü eğilimin 
ortaya çıktığı görülür. Faydacılık yaklaşımının bugünün iktisat anlayışı üzerinde de önemli 
bir ağırlığı vardır. Burada bu yaklaşımın temel niteliklerini çok kısaca incelemekte yarar 
buluyoruz.

b. Faydacılık
Daha önceleri de bu konuda görüşler ileri sürülmüş olmasına rağmen faydacılık 

(utilitarianism) yaklaşımını Jeremy Bentham ve James Mill'in başlattığı genellikle kabul 
edilir. Bentham faydacılığın ilkeleri olarak bugün de geniş ölçüde kabul edilen şu temel 
önerileri oluşturmuştur: i) Manevi, ahlaki hareketlerin, politikaların hedefi bireylerin 
gönenci, mutluluğu olmalıdır, ii) Her birey ancak bir kez sayılmalıdır, iii) Toplumsal 
hareketin, politikanın amacı genel faydayı ençoklaştjrmak olmalıdır. (Ya da Bentham'ın 
terimleriyle, en fazla sayıda kişi için en büyük mutluluk sağlamak olmalıdır.) (Welch, 
1987:770).

Sen'e (1987a: 39) göre manevi, ahlaksal bir ilke olarak faydacılığın üç temel 
öğeden oluştuğu söylenebilir:

i) Gönençcilik. Bir durumun iyiliği yalnızca o durumun yarattığı faydanın bir 
işlevidir.

ii) Toplam-sıralama. Bir durumun yarattığı faydaya yalnızca o durumda oluşan tüm 
faydaların toplamına bakılarak ulaşılır,

iii) Sonuçculuk. Her seçim, her davranış ortaya çıkardığı sonuçların iyiliğiyle 
değerlendirilir, belirlenir.

Burada tartışmaya açık çok yanları bulunan bu ilke ve önermeler hakkında önemli 
gördüğümüz birkaç noktaya değinmekle yetineceğiz. Ama bunlara geçmeden faydacılığa 
yöneltilen bir temel eleştiriyi belirtmek istiyoruz: J. M. Buchanan'a (1986: 262) göre 
Benthamcı faydacılığın crtaya çıkarak klasik politik ekonominin temel düşüncelerinde, bu 
fikirler henüz kamunun vicdanına yerleşmeden, karışıklık, şaşkınlık yaratması talihsiz bir 
gelişme olmuştur. Bu faydacılık yaklaşımıyla piyasa süreçleri zevk ve acı 
hesaplamalarıyla değerlendirilir hale gelmiştir. Böylece piyasaların temel felsefi dayanağı 
yüzyılı aşkın bir süre boyunca gözardı edilmiştir. Piyasalar temelinde siyasal 
kuruluşlardır; insanların, devletin ayrıntılı kontrolü olmadan, kendi özgür istenceleriyle 
ilişkiye girmelerini sağlarlar. Yani piyasaların hiçbir zaman zevkleri ençoklaştırma 
yetenekleriyle değerlendiriimemeleri gerekirdi.

Bugünün egemen iktisat düşüncesindeki, neoklasik iktisat kuramındaki gönenç 
yaklaşımının temel dayanağını oluşturan Pareto ilkesinin, faydacılık kavramının gönenç 
anlayışından çok daha dar ve kısır olduğunu belirtmeliyiz. Bugünün iktisat kuramının 
gönenç anlayışında, Pareto ilkesinde kişiler arası fayda karşılaştırmasına yer yoktur. 
Pareto ilkesine göre kişilerin ancak oybirliğine dayanan tercih ve faydalarına göre 
hareket edebilme olanağı sözkonusudur. Oysa faydacılık yaklaşımında faydaların 
karşılaştırılmasına, dolayısıyle zenginlerden yoksullara gelir aktarımının fayda toplamını 
artırmasına olanak vardır. (60> ■

Belirtilen bu noktaları da gözönüne alarak iktisadın gönenç ekonomisi alanındaki 
tarihsel gelişmesinin zenginleşmek şeklinde değil, tam tersine, yoksullaşmak yönünde 
olduğunu söyleyebiliriz: Önceleri, klasik iktisatçılar zamanında gönenç ekonomisi iktisat 
biliminin içindeydi. Sonra gönenç ekonomisi iktisat çözümlemesinden ayrılarak dışlandı, 
iktisat çözümlemesinin gönenç ekonomisi üzerindeki etkisi kabul edildiği halde ters
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yönde, gönenç ekonomisinin iktisat çözümlemesini etkilemesi şeklindeki, bir etki gözardı 
edildi. 1930'larda kişiler arası fayda karşılaştırması da bir tarafa itildi. Yani gönenç 
ekonomisi daha da yoksullaştırıldı. Böylece gönenç ekonomisinde bugün, gönenç 
alanında, adalet alanında (ancak oybirliğiyle harekete olanak tanındığı için) hiçbir şey 
söylemeyen Pareto ilkesine varıldı.

Bizce faydacılık konusunda yukarıda verilen iki önerme kümesinde eleştirilecek 
temel noktalar şunlardır: Faydacılık anlayışı soyut bireycidir, tek ölçüt olarak faydayı alır, 
doğal hakları gözardı eder. Şimdi bu noktaları özetle eleştirmeye çalışacağız.

Faydacılık çok soyut bir bireyci yaklaşımdır, bireyin bağımsızlığını ön plana çıkarır. 
Bağımsız bir varlık olarak kişilerin isteklerinin yalnızca kendilerince yaratıldığını kabul 
eder. Oysa birey geniş ölçüde içinde yetiştiği, büyüdüğü toplumca belirlenir. Diğer bir 
deyişle, insanın kişiliğinin, isteklerinin, eğilimlerinin oluşmasında toplumsal koşulların 
büyük ağırlığı vardır. Bu toplumsal koşullanmayı gözardı etmesi faydacılık anlayışının 
önemli bir eksikliğidir.

Faydacılık anlayışı kişilerin başarı ve mutluluklarını yalnızca sağladıkları faydaya 
bağlamaktadır. Böylece insanı bir fayda makinesine dönüştürmekte; bireyi tek boyutlu, 
manevi açıdan yoksul bir yaratık düzeyine indirgemektedir. Oysa insan yaşamında I 
faydanın, maddi çıkarların ötesinde değerlere de yer vardır. İnsan yaşamını 
zenginleştiren, bir bakıma insanı insan yapan bu manevi değerlerdir.

Bundan başka faydanın maddi çıkarları yansıttığı da herzaman söylenemez. 
Örneğin yoksul koşullarda yaşayan, tüm yaşamlarında horlanmış kişilerin fayda 
olanaklarını değerlendirmeleri gerçek maddi çıkarları için iyi, yeterli bir ölçü olmayabilir.
Bu nitelikte kişilerin istedikleri, yetindikleri şeylerin; bu şeylerle sağladıkları yararların 
gerçek çıkarlarını yansıtmaktan çok uzak kalması gözardı edilmeyecek bir olasılıktır.

Bu konuda iki-örnek vermek istiyoruz: Darwin’in ünlü Beagle yolculuğunun gemi 
kaptanı tutucu düşüncelere sahip bir kişidir. Birgün kölelerin durumlarından memnun 
olduklarını söylemiş, bu düşüncelerinin kanıtı olarak şahidi olduğu aşağıdaki olayı 
anlatmıştır: Bir köle sahibi kölelerini çağırmış; onlara serbest, özgür olmayı isteyip 
istemediklerini sormuştur. Tüm köleler bu soruya "hayır, istemiyoruz" yanıtını 
vermişlerdir. Darwin doğal olarak, kölelerin bu görüşlerinin bir anlamı yok, demiş; 
kaptanın bu olayı değerlendirişine, sonucu yorumlayışına katılmamıştır. Böylece 
Darwin'le kaptan arasında bir anlaşmazlık ortaya çıkmıştır (Barlow, 1958: 74; Ridley, 
1987: 6, 7). Bu örnekte kölelerin tümünün kendi özçıkarlarını iyi değerlendirdikleri ya da 
bu konudaki eğilimlerini içten bir biçimde açıkladıkları enazından çok şüphelidir.

Birgün televizyonda Çocuk Esirgeme Kurumunun bakımevindeki bir çocukla 
yapılan görüşmeyi izlemiştim. Çocuk başından geçen olayları, tam bir felaket olan 
yaşamını anlatmıştı. Çocuğun bakımevinde sürdürmekte olduğu yaşamın da hiçbir parlak 
yanı yoktu. Her davranışının tersini göstermesine karşın şimdi bakımevindeki 
yaşamından memnun olduğunu söylüyordu. Sonunda görüşmeci kendisine bir isteği olup 
olmadığını sormuştu. Adeta hiçbir şeyi olmayan bu çocuğun yanıtı şöyle olmuştu: "Yok 
abi, herşeyim var; yalnız pantolonum çok geniş, bir kayışım olsa iyi olacak." Bu çocuğun 
bu isteğiyle, bu istekle sağlayacağı yararla yetineceğine, yetinmesi gerektiğine inanan 
varsa inansın. Bizce burada yaşamındaki felaketlerin ağırlığı altında tüm kişiliği ve 
istekleriyle ezilmiş, küçültülmüş, daraltılmış, adeta yokedilmiş bir çocuk vardı.

Burada horlanmış kişilikleri nedeniyle kitlelerin isteklerinin, tercihlerinin 
ulaşabilecekleri düzeylerin çok altında kalması olgusunun adil, saygın bir toplumsal 
düzen ve değerler sistemi için, insan hakları için büyük bir tehlike kaynağı olabileceğine 
ve gerçekte de olduğuna dikkat çekmek gerekir. Nazi Almanyasında, diktatörlüğün
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ezdiği birçok toplumda birey olarak, toplum olarak yaşanmış birçok felaketin 
yaratılmasında horlanmış kişilerin oluşturduğu halk kitlelerinin büyük destek ve katkısı 
olabildiği anımsanmalıdır. Bu horlanmış kitleler güçlülerin, diktatörlerin, zalimlerin 
güçlerinden kendilerine hastalıklı bir pay çıkarabilmekte; başkalarının gördüğü sefalet ve 
işkenceden marazi bir zevk duyabilmektedirler.

Bunlar kitlelerin, çoğunluğun görünürdeki isteklerinin, yararlarının insan ve toplum 
yaşamındaki güzel ve iyi şeyler için büyük bir tehlike oluşturabileceğinin açık ifadeleridir. 
Bu tehlike insan haklarının büyük önemini ortaya koyar. Faydacılık anlayışına 
yöneltilebilecek en önemli eleştiri de bu yaklaşımın doğal hakları gözardı etmesidir.*61* 
Faydacılıkta en fazla kişinin en fazla yararı sağlaması sözkonusu olduğundan 
(hiçolmazsa bir yorumlama biçimiyle) bu yaklaşıma göre çoğunluğun çıkarlarının ön plana 
çıkması; azınlığın, bireylerin haklarının gözardı edilmesi doğal görünmektedir. Oysa doğal 
hakların son derece önemli olduğu açıktır. Örneğin bir kişinin ya da azınlığın düşünceleri 
bağnaz bir toplumda çoğunluğun eğilimlerine, isteklerine, dolayısiyle yararlarına ters 
düşebilir. Çoğunluğun yararlarını ön plana çıkaran faydacılık ilkesine uyulduğunda bu 
düşüncelerin bastırılması gerekecektir. Böyle bir sonucun kabul edilebilmesine ise 
olanak yoktur. Bütün uygarlık tarihi bir bakıma bu nitelikteki hakların sağlanması, 
güvence altına alınması savaşımıdır. Dolayısiyle tek başına alındığında faydacılık anlayışı 
güvenilir bir ilke sayılamaz.

Esasında faydacılık yaklaşımının mülk edinme, zengin olabilme hakkına karşı 
olduğu da söylenebilir; Aynı gelir parçasından yoksulların daha fazla yarar sağlayacağı 
düşünülerek, faydacı yaklaşıma uyulduğunda gelirlerin zenginlerden yoksullara transfer 
edilmesi gerekeceği vurgulanabilir. İktisat kuramı, yukarıda belirttiğimiz gibi, kişilerarası 
fayda karşılaştırması olanağını yadsıyarak böyle bir yorumun, gelir dağılımında eşitliğin 
toplumun yararını artıracağı anlayışının yolunu kapamıştır. Diğer bir deyişle, geleneksel 
iktisat kuramı faydacılık anlayışı karşısında mülk edinme hakkını kabul etmiş, 
savunmuştur. Ama tabii iktisat kuramı zenginlerin hakkını korumada gösterdiği bu büyük 
duyarlılığı diğer haklar konusunda gösterme yoluna gitmemiştir.

Burada son olarak vurgulamak istediğimiz nokta toplumun sağlayacağı en büyük 
faydanın yorumu konusundaki belirsizliklerin ortaya çıkarabileceği bir durumdur. 
Toplumun büyük çoğunluğunun habersiz, ilgisiz kaldığı ya da karşısında kendini güçsüz 
saydığı, ama azınlığın büyük bir arzuyla istediği bir toplumsal kararı ele alalım. Bu karar 
azınlığın büyük, çok yoğun yararlan; çoğunluğun ilgisizliği (eksi yararların, zararların 
olmaması) nedeniyle toplumun faydasını ençoklaştırıyor olabilir. Böyle olmasına karşın 
sözkonusu kararın ancak bir azınlığın çıkarına hizmet ettiği açıktır. Tüm toplumlarda, bu 
arada çağdaş demokrasilerde dar çıkar gruplarının, lobby'lerin, toplumun büyük 
kitlelerinin duyarsızlığı ve hareketsizliğinden yararlanarak, üyelerinin çıkarına büyük 
yararlar sağladıkları bilinmektedir. Çok şikayet edilen, eleştirilen bu uygulamalar 
anlattığımız olayın örneği niteliğindedirler.

Sonuç olarak şunlar söylenebilir; Faydacılık yaklaşımı, zamanının etkisinde 
kalarak, fizik biliminin başarısından' büyülenerek mekanik bir anlayışla bireyleri fayda 
üreten makineler sayarak sonuca ulaşmaya çalışmıştır. Böylece Tanrı istencesi, 
metafizik ilkeler, doğal haklar gibi dışsal etkenlere başvurmadan içsel bir bilimsel, 
mantıksal tutarlılık çerçevesinde toplumu düzenlemeyi amaçlamıştır. Oysa başka 
yazılarımızda açıkladığımız gibi matematikte bile yalnızca içsel tutarlılıkla bir sonuca 
varılamaz, dışsal verilere de başvurma zorunluluğu vardır. Bu zoruniuluğun çok daha 
belirginlikle sözkonusu olduğu toplumsal, iktisadi yaşamda bugün için en önemli etkenler 
doğal haklardır. Dolayısiyle faydacılık yaklaşımını benimsemek, doğal hakları gözardı 
etmek olanağı yoktur. Ama tabii her dönemde, bu arada faydacılık yaklaşımının
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geliştirilmesinden önceki yüzyıllarda olduğu gibi kişilerin, toplumların yararları da bir 
tarafa bırakılamaz. Dolayısıyle günümüzün toplumsal, iktisadi politikasının iki temel ilke 
ve sorunu vardır, ilk temel ilke bireylerin, toplumların yararlarını ençoklaştırmaya 
çalışmaktır, ikinci temel sorun doğal haklar arasında denge kurmak, hangi haklara 
üstünlük tanınacağını belirlemektir.

c. Fayda Ençoklaştırması Yaklaşımının Yetersizlikleri
Geleneksel iktisat ders kitapları fayda ya da kâr ençoklaştırılmasına dayanılarak 

elde olunan sonuçlarla doludur. Biz burada bu sonuçları ele alacak değiliz. Bu sonuçların 
dayanağını oluşturan fayda ençoklaştırması anlayışının iki önemli sakınca ya da 
yetersizliğini belirteceğiz. Önce ençoklaştırma yaklaşımının tek boyutluluğunu, 
dolayısıyle iktisat yaşamının zenginliğini açıklamadaki yetersizliğini kısaca belirteceğiz. 
Sonra iktisat kuramında ulaşılan bazı önemli sonuçların fayda ençoklaştırması ilkesine 
(dolayısıyle geleneksel rasyonalite kavramına) dayanılarak değil, yardımcı hipotezlerle 
elde olunduğunu gösteren örnekler verecek, piyasa istemine ulaşmanın güçlüğünü 
açıklayacağız.

c1. Ençoklaştırm a Yaklaşım ının Tek Boyutlu luğu
Belirlilik ya da belirsizlik durumunda tüketici karar ve davranışını inceleyen 

geleneksel tüketici kuramı fayda ençoklaştırması anlayışına dayanır. Bu anlayış gerçek 
yaşamda tüketicilerin nasıl davrandıklarını açıklamayı amaç edinen bir betimsel yaklaşım 
niteliğinde değildir. Tersine, bu anlayış tüketicilerin nasıl davranması gerektiğini ifade 
eden normatif, mantıksal, matematiksel niteliktedir. Schumpeter'in terimleriyle bu 
yaklaşıma seçimin mantığı demek uygun olur (Tversky vd, 1986:251).

Geleneksel iktisat kuramının bu tüketici yaklaşımı neden betimsel değil de 
mantıksaldır? Bu sorunun yanıtı olarak şu nedenler ileri sürülebilir: i) İnsanlar amaçlarını 
izlemede çok etkindirler. Böyle olduğuna göre tüketicinin seçimi olayını bir ençoklaştırma 
süreci olarak almak uygundur, ii) Rekabet rasyonel birey ve organizmaların yararına 
işler. Ençoklaştırıcı davranış rekabetçi bir ortamda varlık, yaşam sürdürme şansını artırır. 
(Bu yukarıda belirttiğimiz doğal ayıklanma anlayışıdır.) iii) Rasyonel seçim yaklaşımının 
dayandığı belitlerin sezgisel bir çekiciliği vardır. Bu belitlere dayanan bir kuramın tüketici 
ve üretici davranışlarını doyurucu biçimde açıklayabilmesi olasılığı yüksektir. <62)

Bizce bu nedenler anlamlıdır. Ama asıl neden başkadır. Asıl neden, yukarıdaki 
sorunun gerçek, doğru yanıtı iktisadın fizik bilimine öykünmesi, matematik kullanmaya 
yönelmesidir. İktisat fiziğe, 20. yüzyılın değil, 19. yüzyılın modası geçmiş fiziğine 
öykünerek çok az değişkene dayanan, herşeyi içeren sonuçlara ulaşmayı 
amaçlamaktadır. Bireyleri ve firmaları fayda ençoklaştırıcı makineler, robotlar sayarak, 
insanı tek boyuta indirgeyerek bu amacı gerçekleştirme yoluna gitmektedir. Fiziğin de 
kullandığı matematikten yararlanarak bu tek boyutlu yaklaşımla basit, fiziksel yasalar 
görünümünde matematik formüllere, sonuçlara ulaşma olanağı vardır. Bu matematik 
formüller tüm iktisat kitaplarını süslemektedirler.

Böylece bizce geleneksel iktisat kuramının betimsel değil de mantıksal olmasının 
temel nedeni insanı fayda ençoklaştırıcı nitelikte, tek boyutlu bir varlığa dönüştürmesidir. 
Ancak bu nitelikte, gerçek yaşamdaki varlığından çok uzak, tek boyutlu, kısır bir insan 
anlayışıyla iktisatta da geçmiş yüzyılın fiziğindeki gibi basit, az değişkenli formüllere, 
basit, kapsayıcı yasalara ulaşılabilir.

Burada türevsel hesaptaki ençoklaştırma (söyleyeceklerimiz enazlaştırma 
yaklaşımı için de geçerlidir) yaklaşımını örnek alarak bazı açıklamalar verebiliriz: Bilindiği
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gibi bu yaklaşımda ençoklaştırmanın birtakım koşulları vardır. Bu koşullar 
gerçekleştiğinde ençoğa varıldığı söylenir. Ders kitaplarının bu anlayışı çerçevesinde 
kalındığında iş basittir ve burada biter. Ama burada durulmaz, sorun daha yakından 
incelenirse şu sonuç ortaya çıkar: Sözkonusu koşullar ve anlayış çerçevesinde ulaşılan 
ençok, varolduğu kabul edilen, varsayılan ençoktur. Yani eğriler öyle seçilmiştir ki, 
bunlarda ençokları veren noktalar vardır. Sonra da varolduğu kabul edilen, varsayılan bu 
ençok noktalara anılan koşullar incelenerek ulaşılmaktadır. Ama eğriler bunlardan ibaret 
değildir. Ençoğu bulunmayan eğriler de vardır. Ençoğunun varlığı kabul edilmeyen, 
varsayılmayan bu eğrilerde ençoğa ulaşma olanağı yoktur.

Özetlenirse, türevsel hesapta önce basit, yumuşak, iyi huylu eğrilerin varolduğu 
kabul edilmekte; dolayısiyle ençokların bulunduğu varsayılmaktadır. Diğer bir deyişle, 
eğrilerin çeşitliliği, zenginliği gözardı edilerek eğriler yumuşak, tek boyutlu bir düzeye 
indirgenmektedir. Sonra da bu tek boyutluluk ortamında varsayılan ençoklara 
ulaşılmaktadır. Bu sonucu sağlayan saygın görünüşlü koşullar, parlak nitelikte formüller 
verilmektedir. Bu parlak formüllerin çekiciliğiyle ulaşılan ençoğun varsayılan ençok 
olduğu genellikle unutulmakta, gözardı edilmektedir.

Türevsel hesap yaklaşımında eğriler nasıl kısırlaştırmıyorsa, ençoklaştırma 
anlayışında da insan o denli kısırlaştırılmakta, tek boyutlu niteliğe büründürülmekte, 
adeta insan olmaktan çıkarılmaktadır. Sonra bu tek boyutlu birimlere dayanılarak 
matematik dolu formüllere ulaşılmaktadır.

Bu söylediklerimize şu düşüncelerle karşı çıkılabilir: Soyutlama yapmadan, bir 
bakıma insanı tek ya da az boyutlu saymadan kuram oluşturabilme olanağı yoktur. 
Dolayısiyle tek boyutluluk varsayımı bir bilimsel zorunluluktur. Yoksa herşeyin herşeyi 
etkilediği, nedensellik bağımlılığının kurulamadığı karmaşık ilişkiler ağından başka birşey 
kalmaz ortada.

Bu karşı görüşe de karşı çıkılması doğaldır. Bir karşı çıkış biçimi seçilen boyutu 
uygun bulmamaktır. Yani bilimsel çalışmalarda, kuram oluşturmada tek ya da az 
boyutluluğun zorunluluğu kabul edilir ama geleneksel iktisat kuramının seçtiği faydanın 
ençoklaştırılması boyutu yadsınır. Tek boyut olarak, dayanılacak teme! olarak örneğin 
adetler seçilebilir. Adetlere dayanılarak bir tüketici kuramı oluşturulabileceği söylenir 
(Arrow, 1986: 386).

Bizim bu konudaki görüşümüzün özü şudur: Biz tek ya da az boyuta dayanan 
kuramlara, bu arada neoklasik iktisadın fayda ençoklaştırılması yaklaşımına karşı 
değiliz. Karşı olduğumuz eğilim tek boyutlu kuramlarla yetinilmesidir. Yani insan, toplum 
gerçeği gibi çok boyutlu, karmaşık olayları tek boyutlu çözümlemelerle doyurucu biçimde 
açıklayabilme olanağı olduğunu sanmıyoruz. Bugün 20. yüzyıl fiziğini bile böyle tek 
boyutlu bir çerçeve içine sığdırabilme olanağı yoktur. Belirsizliklerin, tutarsızlıkların 
olasılıkla (muhtemelen) daha yoğun ama herhalde daha açık ve ortada olduğu toplumsal, 
iktisadi alanda bu sığdırma işlemi çok daha zordur.

Böylece tek kuramlarla yetinilmemesi; olayları çeşitli açılardan, farklı boyutlarıyla 
değerlendiren farklı kuramların oluşturulması zorunluluğu vardır. Bilim alanı bu farklı 
kuramları içerecektir. Bu kuramlar rekabetleriyle, karşılıklı eleştirileri ve etkileşimleriyle 
birbirlerini geliştireceklerdir. Örneğin tüketici kuramı alanında neoklasik iktisadın 
mantıksal anlayışı yanında A. Tversky ve diğerleri tarafından geliştirilen betimsel 
yaklaşım da yer alacaktır. (63>

Son günlerde okuduğumuz bir yazıda (Aumann, 1985) bu görüşümüzü doğrulayan 
ifadelere rastladık. Ama esasında yazı galiba bizim görüşlerimizden farklı savlar 
içeriyordu. Bunlarla ne dediğimizi açıklayabilmek için yazının tezini özetlemeye çalışarak 
incelememizi sürdürelim.
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R. J. Aumann’a (1985: 29-37) göre oyun ve iktisat kuramları homo rationalis'i 
(rasyonel insanı) ele almaktadır. Ama homo rationalis ancak mitlerde bulunan bir türdür. 
Gerçek insan bu türden çok uzaktadır. Gerçek insan irrasyoneldir; topluluk, sürü 
içgüdüsüyle hareket eder; akıl, hesaplama yeteneği açısından çok kısıtlı güce sahiptir, 
v.b.

Buna rağmen iktisat kuramının dayandığı fayda ençoklaştırması yaklaşımına, 
kişilerin gerçek yaşamda faydayı ençoklaştırma yoluna gitmedikleri savıyla karşı 
çıkılması anlamsızdır. Çünkü iktisat kuramında fayda ençoklaştırması ilkesinin geçerliliği 
bu ençoklaştırma varsayımının bireylerin davranışlarının uygun bir betimleyicisi 
olmasından ileri gelmemektedir. Bu geçerlilik bu varsayımın iktisat kuramının büyük 
kısmını bir arada tutmasından ileri gelmektedir.

Ençoklaştırma varsayımı iktisadın onyıllarca, yüzyıllarca önemli bir parçası olmuş 
bir düşünce biçiminin önemli bir öğesi olagelmiştir. Bu yönden bakılınca ençoklaştırıcılığa 
seçenek gösterilen doyuruculuk (satisficing) tamamen yararsızdır. Çünkü çekici bir 
hipotez olsa da doyuruculuk üzerine kurulmuş az kuram vardır; bu hipotez çok az şeyi 
bir arada tutmaktadır; çok az ilginç öneri, sonuç ileri sürmektedir.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı üzere Aumann bilimsel etkinliğin temel amacının 
anlama, kavrama (comprehension) olduğu kanısındadır. Karmaşık bir kavram olan 
anlamanın çeşitli öğeleri vardır: Belki en önemli öge şeyler arasında uyum, ilişki kurma 
niteliğidir. İkinci öge birincinin bir parçası olan birleştirmedir. Bu ikinci öğeye göre 
kapsadığı alan ne kadar genişse kuramın geçerliliği de o kadar büyük olur. Üçüncü öge 
basitliktir.

Bu görüşe göre bilimsel kuramların doğruluğu ya da yanlışlığı sözkonusu değildir. 
Bir kuramı oluşturduğumuzda gerçeğe ulaşmaya ya da yakınlaşmaya çalışmayız. 
Amacımız düşünce ve gözlemlerimizi yararlı bir biçimde organize etmektir. Sezgisel 
anlayış üretmektir iyi bir kuramın temel niteliği, görgül uygunluk değil. Kuramlarımızı 
değerlendirirken ölçütümüz onun doğru ya da yanlış olması değildir; ne kadar yararlı 
olduğudur.

Aumann'ın bu görüşleri karşısında biz şöyle düşünüyoruz: Başka yazılarımızda 
açıkladığımız gibi, anlamanın bilimsel etkinliklerin önemli bir öğesi olduğu kanısındayız. 
Bu açıdan Aumann gibi düşünüyoruz. Ama bizce doğru ve yanlışın da çok önemi vardır; 
doğrulama ve yanlışlama bilimsel etkinliğin önemli diğer iki öğesidir. Aumann'ın bu öğeleri 
gözönüne almamasını anlamsız buluyoruz.

Doyuruculuk konusundaki görüşlerini, betimsel çalışmaların yararını gözardı eden 
savlarını da geçerli bulmuyoruz. (64) Aumann'ın bu görüşlerini, kuramların çokluğunu 
savunan açıklamaları karşısında daha da anlamsız, çelişik nitelikte görüyoruz. Çünkü 
Aumann'a (1985:örneğin s.34) göre bilimlerde kuramlar yan yana, birbirlerine koşut 
biçimde bulunurlar. Bu durum doğal bilimler için de geçerlidir; toplumsal bilimlerde ise 
kuramların çokluğu işin doğası gereğidir. Böyle ise betimsel çalışmaları yadsımanın hiçbir 
anlamının olmadığı açıktır. Yani Aumann’a uyarak toplumsal bilimlerde, bu arada iktisatta 
birçok kuramın birarada varlığını zorunlu görüyorsak neoklasik iktisadın mantıksal 
anlayışı yanında A. Tversky ve diğerleri tarafından geliştirilen betimsel anlayışın yer 
almasını doğal, yararlı karşılamamız gerekir.

c2. Sonuçların Yardımcı H ipotezlere Dayanması

Yemekten mideniz bozuldu. Bunun nedenini araştırdığınızda önceki öğünlerde 
yediğiniz yemekleri ele alırsınız. Yemeklerin hangisi ya da hangileri midenizi bozmuştur? 
Yoksa sorumlu sinir sisteminiz, ülseriniz midir? Önceki deneyleriniz, ek bilgileriniz
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olmadan, doktora gitmeden bu sorulara doyurucu yanıt bulmanız çok güçtür. Bazen de 
bütün yolları deneseniz bile yine de nedeni ayırıp ortaya çıkaramazsınız. Çünkü neden 
oluşturabilecek birçok etken içiçe geçmiş durumdadır.

Bilim alanında da benzer bir durum vardır. Daima bilincinde, farkında bulunulmasa 
da oluşturulan kuram tek başına değildir; başlangıç koşulları, yardımcı hipotezlerle bir 
bütün oluşturmaktadır. Dolayısiyle kurama dayanılarak elde olunduğu sanılan savlar 
kuramdan da, yardımcı hipotezlerden de, başlangıç koşullarından da kaynaklanıyor 
olabilir. Aynı şekilde, savları sınanan da yalnızca kuram değildir; kuram, başlangıç 
koşulları, yardımcı hipotezlerle birlikte sınanmaktadır.

Geni! (Makro) İktisat
İktisatta da birçok yardımcı hipoteze başvurulmaktadır (Bulutay, 1987 b: 57, 66). 

İktisatçıların gelir dalgalanmaları (business cycle) alanında rasyonaiite varsayımı 
yanında yardımcı hipotezlere başvurdukları, işsizliğin de bu yardımcı hipotezlerden ileri 
geldiği şeklinde ilginç bir sav Simon (1985: 296, 297; 1986: 217) tarafından ileri 
sürülmektedir. Bu sav aşağıdaki iki paragrafta özetlenmektedir.

Keynes'in genel kuramı neoklasik iktisadın rasyonaiite anlayışına sahiptir. Kuram 
yalnızca gelir dalgalanmalarını açıklayabilmek için yardımcı hipotezlere başvurur. Bu 
yardımcı hipotezlerden biri işçilerin para düşü (hayali) içinde olduklarını, gerçek ve 
nominal ücretler arasında ayırım yapamadıklarını ileri sürer. Bu yardımcı hipotezin 
eklenmesi Keynes kuramında işsizliğin ortaya çıkması sonucunu verir.

Diğer uca gider, R. E. Lucas'ın rasyonel bekleyişler modellerini ele alırsak aynı 
manzarayla karşılaşırız. Bu modellerde de gelir dalgalanmalarını yaratan rasyonaiite 
varsayımı değil, yardımcı hipotezlerdir. Burada da yine bir düş vardır. Ama bu kez düşe 
kapılan işçiler değil, işverenlerdir: işverenler genel fiyat düzeyindeki hareketlerle 
(enflasyonla) kendi endüstrilerindeki fiyat değişmelerini ayıramamaktadırlar. Böylece 
yardımcı hipotezlere dayanmak açısından Keynes ve Lucas kuramları birbirlerinden hiç 
de uzak değillerdir. ( .

Arrow (1986: 386, 387) da benzer görüşler ileri sürmektedir: Rasyonaliteden başka 
hipotezler üzerine modeller kurabilme olanağı varolduğu gibi, her pratik genil iktisat 
kuramı gerçekte kısmen böyle temellere oturur. Keynes kuramındaki fiyat ücret katılığını 
rasyonel bir çerçeveye oturtabilmek zordur. Aynı nitelikte eleştiriler parasalcı kurama da 
yöneltilebilir. Rasyonel ençoklaştırma ilkesinden para için istemin elde olunabildiği bir 
ciddi çalışmadan haberim yok. Bu yöndeki çalışmalarda rasyonaiite anlayışının rolü 
ancak göstermeliktir (ritualistic), gerekli değil.

Arrow (1986: 387) aşağıdaki görüşlerle açıklamalarını sürdürüyor: Benzer gözlem
lerin uygulamalı ekonominin birçok alanı için de yapılabileceğine inanıyorum. Rasyonaiite 
hipotezi kısmidir; eğer daima değilse çoğunlukla başka nitelikte varsayımlarla tamamlan
maktadır. Rasyonalitenin yararlı ve güçlü sonuçları, bireysel rasyonalitenin neoklasik ku 
ramın diğer temel kavramlarıyla (denge, rekabet ve piyasaların tamlığı) birlikte oluştur
dukları çerçeveden elde edilmektedir. Parantez içinde bir görüş daha belirteyim: Tanr 
rekabet için gerekli tüm yapısal varsayımları yapsak bile bir sorun ortada kalmaktadır 
Denge nasıl oluşturulabilir? Dengeye ulaşılması bir dengesizlik sürecini gerektirir. Bı 
dengesizlik karşısında rasyonel davranışın anlamı nedir? Bu soruya doyurucu yanı, 
verilebilmiş değildir. <65>

Piyasa İs tem i
Birey düzeyinde kalındığında fayda ençoklaştırılması. ya da tercihlerde en yüksek
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düzeye ulaşılması varsayımlarıyla (tüketicinin rasyonel davrandığı önerisiyle) anlamlı 
sonuçlara, bilinen tüketici istem kuramına varılabilir. Birey düzeyinden uzaklaşılıp 
topluluklara geçildiğinde, piyasa istemi sözkonusu olduğunda bu sonuç korunabilir mi? 
Yani bireylerin fayda ençoklaştırmalarına dayanılarak bilinen, ders kitaplarında yer alan 
piyasa istemi kuramına ulaşılabilir mi? Bu sorunun yanıtı "hayır"dır.

Bu olumsuz yanıt çok önemlidir;şu sonuçları ortaya koyar: Tüketicilerin rasyonel 
davrandıkları, faydalarını ençoklaştırdıkları varsayımına dayanılarak geleneksel iktisat 
kuramının piyasa istem işlev ve kuramına varılamaz. Piyasa istem kuramına varabilmek 
için ek varsayımlara, yardımcı hipotezlere gerek vardır. Öte yandan görgül, ekonometrik 
araştırmalarda gözlenen, ilgili ilişki piyasa istem işlevidir. Oysa bu işlev, belirtildiği gibi, 
tüketicinin rasyonel davrandığı ilkesinden elde olunamaz. Dolayısıyle görgül, 
ekonometrik araştırmalarla tüketicinin rasyonel olduğu, faydasını ençoklaştırdığı 
hipotezinin sınandığını söyleyebilmeye olanak yoktur. Aşağıda alıntılarla bu konuyu 
açıklamaya çalışacağız.

Bu konuyu matematiksel çerçevede ele alan P. Samuelson, anılan ençoklaştırma 
ilkeleriyle tüketici, birey düzeyinde istem işlev ve kuramına ulaşılabileceğini göstermiştir. 
Ama tüketici ve birey düzeyinden piyasa düzeyine geçildiğinde aynı başarının 
göste rileb ileceğ inden, ençoklaştırm a ilke leriy le  p iyasa istem kuramına 
ulaşılabileceğinden Samuelson'un kuşkusu vardı. Tüketiciler arasındaki kaçınılmaz 
farklılıklar gözönüne alındığında bireysel ençoklaştırıcı davranışlardan her türlü toplamlar 
ortaya çıkabilirdi. Dolayısıyle Samuelson ençoklaştırıcılık ilkesini tamamlamak üzere 
uyuşma (correspondence) ilkesini ileri sürmüştür. Sonraki, aşağıda belirteceğimiz 
matematiksel çalışmalar Samuelson’un bu şüphesini doğrulamış; ençoklaştırma ilkesine, 
tüketicinin rasyonel davrandığı anlayışına dayanılarak piyasa istemine ulaşılamayacağını 
göstermiştir (Hahn, 1983: 34, 35; Tobin, 1983:193).

Bu sorunu ilk kez ele alan iktisatçı H. Sonnenschein 'dır. H. Sonnenschein ve W. 
Shafer birlikte piyasa işlevlerini inceledikleri yazılarında (Shafer vd, 1982: 671, 672) 
aşağıdaki görüşleri ileri sürüyorlar: "Piyasa istemi ve piyasa aşırı (fazla) istemi işlevleri 
tüketicinin tercih ençoklaştırma hareketlerinin toplamı şeklinde tanımlanır... Böyle 
olmasına, bireysel tüketicinin istem kuramı bugün için iyi bir şekilde geliştirilmiş 
bulunmasına karşın piyasa istem işlevlerinin nitelikleri konusunda ancak son zamanlarda 
benzer bir anlayış ve bilgi düzeyine erişmiş bulunuyoruz. Tüketicinin istem kuramı, 
bireysel tüketicinin tercih ençoklaştırmasının yarattığı istem işlevlerinin ortak niteliklerini 
incelemek anlamına geldiği gibi, piyasanın istem kuramı da piyasa istem işlevlerinin 
paylaştıkları nitelikleri incelemektedir. Çözümlemeler için piyasa istemi genellikle 
gözlenen ve ilgili değişken olduğundan fayda hipotezinin bu piyasa istemini nasıl 
sınırladığını görmek önemlidir".

"Bu yazıda sunacağımız bilgiler piyasa istem kuramının iki tamamlayıcı teması 
üzerinde kurulmuştur. Birinci olarak şunu göstereceğiz: Tercihler homotetik olduğunda 
ve gelir dağılımı (servetin değeri) fiyatlardan bağımsız bulunduğunda piyasa istem işlevi 
(piyasa aşırı istem işlevi) tüketici istem işlevinin tüm niteliklerine sahiptir. Bu Eisenberg' 
in Teoremidir, ikinci olaraksa şunu göstereceğiz: Genel (özellikle homotetik olmayan) 
tercihler sözkonusu olduğunda, gelir dağılımı sabit bulunsa bile, piyasa istem işlevlerinin 
hiçbir şekilde tüketici istem işlevlerini karakterize eden klasik sınırlandırmaları yerine 
getirmeleri gerekliliği yoktur".

"Bu sonuçların önemi açıktır. Bir piyasa istem işlevinin tüketici istem işlevinin 
niteliklerine sahip olduğu hipotezini haklı kılmak için güçlü sınırlandırmalara gereksinim 
vardır. Ancak özel durumlarda bir ekonominin ideal bir tüketici gibi hareket edeceği
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beklenebilir. Ek gereklere (sınırlandırmalara) başvurulmadıkça fayda (ençoklaştırması) 
hipotezi bize piyasa istemi hakkında hiçbir şey söyleyemez".

J.S. Chipman (1982: 177) aynı konuda şunları söylüyor: "Sonnenschein’ın (1973) 
araştırmaları şu sonucu (Mantel, 1974; Debreu, 1974; McFadden, Mas-Colell, Mantel ve 
Richter, 1974) vermiştir: Walras yasasına uyan bir piyasa aşırı istem işlevi için herhangi 
bir sürekli matematik form n kadar bireysel aşırı istem işlevinin toplamı olarak ifade 
edilebilir. Diğer bir deyişle, bireylerin sayısı (m) mal sayısına (n) eşit ya da daha fazla 
oldukça, eğer bireysel tercihler yeterli ölçüde dağınıksa (farklıysa) toplam aşırı istem 
işlevi herhangi bir şekilde olabilir." istem kuramını görgül doğrulama araştırmaları zorunlu 
olarak toplamlara dayandığına göre, bireylerin sayısı malların sayısından az olmadıkça ya 
da halkın zevklerinde zorlama bir benzerlik yaratılmadıkça rasyonel davranış hipotezinin 
gözlenen istem davranışı konusunda hiçbir görgül savı, sonucu yoktur, insan standard 
iktisat kuramını uygulayabilmek için bireysel tercihlerin benzer olması ve belirli özel 
formlara sahip bulunması zorunluluğuna dayanan önerileri bilimsel ilkeler olarak kabul 
etmekte duraksıyor (tereddüt ediyor). (Bu zorunluluğu kabul etmemiz gerekiyor, çünkü 
kabul etmezsek çağdaş istem ve açıklanmış tercihler kuramlarını oluşturmak için 
yapılmış çalışmaları nasıl anlamlı, haklı bulabiliriz?) Ama ummalıyız ki (ve dua etmeliyiz ki) 
bu kabul ettiğimiz olgu bir görgül olaydır.

W. Hildenbrand'ın (1983: 26, 27) aşağıda özetlediğimiz görüşleri de aynı yöndedir: 
İlk kez H. Sonnenschein tarafından ileri sürülen ve kısmen yanıtlanan cesur ve insanı 
yanıt aramaya zorlayan soru şuydu: Genel varsayımlar altında bir ekonominin (örneğin 
bir değişim ekonomisinin) aşırı isteminin süreklilik, homojenlik ve Walras özdeşliği gibi 
önemsiz (trivial) sınırlamalar ötesinde herhangi bir bünyesel yapısı var mıdır? Bu soruya 
yanıt olumsuzdur. Sonucun böylece olumsuz oluşu genel denge çözümlemesinin ölü bir 
noktaya ulaştığı anlamına mı gelir? Kanımca bu konuda Sonnenschein (1972), Mantel 
(1974), Debreu (1974), Mas-Colell (1977) ve başkaları tarafından elde olunan sonuçlar bir 
değişim ekonomisinin (gerçek yaşamdaki) bir ekonominin (eğer dengenin varlığı ve 
optimalite’si sorunlarının ötesine geçilmek isteniyorsa) uygun bir örneği (prototipi) olarak 
artık kullanılamayacağını gösterir. Bu gelecekteki araştırma projelerini etkilemesi 
gereken çok önemli bir bilgi ve bulgudur. Çünkü yakın zamana kadar saf değişme modeli 
matematiksel iktisatta egemen rolü oynamıştır.

Son olarak Arrow'un (1986:'388-390) bu alandaki görüşlerini özetlemek istiyoruz: 
Yukarıda belirtilen Sonnenschein ve diğerlerinin çalışmaları karşısında "toplamlar 
gözönüne alındığında rasyonel davranış hipotezinin genellikle bir sonucu yoktur." 
Araştırmalarda fayda ençoklaştırılmasına dayandırılan güçlü savlar, esasında güçlü 
tamamlayıcı varsayımlarla elde olunmaktadır. Bu tamamlayıcı hipotezler içinde bireysel 
ajanlar arasında homojenliğin bulunduğu yardımcı varsayımı da yer alır. Ama başvurulan 
tek yardımcı hipotez bu değildir. Birçok ayrıştırma varsayımına da sıkça yer verilir.

Kendi başına rasyonaiite hipotezi zayıftır. Bu hipotezi yararlı kılmak için araştırıcı 
güçlü varsayımlara başvurur. Homojenlik varsayımı bana (Arrow'a) özellikle tehlikeli 
görünmektedir. Bu varsayım ekonominin temel dayanağını yadsımaktadır. Çünkü 
ekonomi bireyler arası farklılıkların yarattığı ticaretin yararları üzerine kurulmuştur. Ayrıca 
bu varsayım dikkatleri, gelir dağılımının ve diğer bireysel niteliklerin ekonominin işleyişi 
üzerindeki etkileri gibi, ekonominin çok önemli yanlarından uzaklaştırır.

Piyasa istemi konusunda açıklayacağımız görüşler bunlar. Bu bahsi anlatılan 
güçlüklerin istem işleviyle sınırlı olmadığını, genel bir sorunun bir parçasını oluşturduğunu 
kaydederek tamamlamak istiyoruz. Belirtilen olumsuz sonucun kaynağı genel nitelikteki, 
toplulaştırmanın (aggregation) olanaksızlığı sorunudur. Buna göre bireysel nitelik ve 
ilkelere dayanılarak topluluklara uygulanabilecek özellik ve ilkelere ulaşılamaz. Bu
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konuda yeni bir yazıda (Fisher, 1987: özellikle 54, 55) yer alan aşağıdaki görüşleri 
aktarmak istiyoruz.

Biril iktisadın ilkeleri genil iktisada da yaygınlaştırılabilir mi? Diğer bir deyişle (biril 
iktisattaki) elma, muz, havuç, v.b. yerine tek bir mal, yiyecek konulabilir mi? Tüm 
firmaların yatırım kararları birlikte ele alınarak, tek bir firma, tek bir mal (sermaye) 
varmışçasına çözümleme yapılabilir mi?

Yazara göre tüketim alanında bu sorulara olumlu yanıt vermeye ancak bazi'çok 
sınırlayıcı varsayımların gerçekleşmesi durumunda olanak vardır. Yazı üretim alanında şu 
görüşlerle sonuçlanmaktadır: Ekonominin üretim kesimini tek bir firma gibi ele alan; 
sermaye, hasıla, işgücü ya da yatırım gibi toplamları ifade eden kavramları kullanan 
çözümlemeler sağlam temellere dayanmamaktadır. Bu olumsuz sonuca karşın genil 
iktisat alanında sözkonusu terim ve kavramları kullanan çalışmalardan vazgeçilmiş 
değildir.

d. Bazı Yeni ilginç Çalışmalar
Buradaki açıklamalarımıza geleneksel iktisat kuramının rasyonel davranış 

kavramından sapmaları gözönüne alan 1980 öncesine ait bazı araştırmalara dikkat 
çekerek başlayacağız. Sonra son yıllarda yayınlanarak rasyonalite varsayımını irdeleyen 
bazı ilginç yazılara, bu yazılarda ulaşılan sonuçlara değineceğiz. Açıklamalarımızı, çok 
basit bir ürün için, fiyat çözümlemesi çerçevesine sığdırılabilecek nitelikte görünen bir 
mal için bile fiyat hareketlerini açıklamanın güçlüğünü gösteren bir araştırmanın 
bulgularını özetleyerek tamamlayacağız.

J. N. Morgan’ın (1978: 58) belirttiğine göre basit, tek boyutlu fayda 
ençoklaştırması kuramının gerçeği yansıtmadığı gözönüne alınarak başka yollar 
denenmiştir. Bu yollardan ikisi aşağıda kısaca özetlenmektedir.

Bir sürü istek ve gereksinimi olan kişi çeşitli mal ve hizmetlerle karşılaşmaktadır. 
Bu mâl ve hizmetlerin herbirinin çeşitli nitelikleri vardır. Bir mal ve hizmetin bir kişi için 
ifade ettiği yarar bu çeşitli niteliklerin kişinin çeşitli istek ve gereksinimlerini 
karşılayabilmedeki işlevi ve başarısıyla ortaya çıkar.

Çeşitli amaçlar başlığı altına konabilen bu konular (yukarıda belirtilen yollardan ilki) 
önce K. Lancaster'in kuramsal çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu alanda T. Scitovsky de 
"The Joyless Economy" adlı kitabıyla katkı getirmiştir. Bu kitap rahat ve doyum yanında 
yenilik ve uyarılmanın (stimulation) da önemini vurgulamaktadır.*66) Bunlara başkaları 
üzerinde güç kazanma, başkalarıyla birlik olma, engelleri aşma gibi davranışlarımızı 
yönelten amaçları da ekleyebiliriz. ■

ikinci yol grup kararı başlığı altında verilebilir. Ailede, olasılıkla firmada 
gereksinimleri farklı çeşitli bireyler vardır. Bunlar yapılacak şey, davranış konusunda 
anlaşmaya varma çabası içindedirler. Bu ilişkilerde diğergamlık da, güç savaşımı da etkin 
olmaktadır. Ayrıca bireyler arasında iletişim kurulamaması olasılığı daima vardır. <67)

Rasyonaliteden küçük bir sapmanın iktisadi denge üzerindeki etkisi önemli mi, 
önemsiz mi olur? Bu sorun G.A. Akerlof ve J. L. Ailen (Akerlof vd, 198.5) tarafından 
inceleniyor*ve aşağıdaki sonuçlara varılıyor: Burada ele alınan sorun şudur: Kesin 
ençoklaştırma varsayımından küçük ölçülerde sapıklığında, herkesin kesin olarak 
rasyonel biçimde davrandığı durumda ortaya çıkacak denge sonuçları yaklaşık olarak 
geçerliliklerini koruyabilecek midir? Böyle bir durumun geçerli olması, bu soruya olumlu 
yanıt verilmesi bazı iktisatçıları sevindirecektir. Çünkü gerçek yaşamda tüketici ve 
üreticilerin daima kesin biçimde rasyonel davranmaları beklenemez. Yani gerçek yaşam 
ortamında ençoklaştırcı rasyonel davranışlardan zaman zaman uzaklaşılması

149



kaçınılmazdır. Yukarıdaki durumun geçerli olması neoklasik iktisadın denge alanındaki 
sonuçlarının, gerçek yaşam ortamında, yaklaşık biçimde de olsa, geçerliliğini 
sürdürmesine olanak sağlayacaktır.

Ama bu yazı (Akerlof vd, 1985) sözkonusu soruyu olumsuz yönde 
yanıtlamaktadır. Yani tüketici ve üreticilerin rasyonel davranıştan küçük ölçülerle 
sapmaları denge koşullarında önemli sapmalara neden olmaktadır. Böylece 
rasyonaliteden küçük sapmaların biril iktisat çözümlemeleri (denge koşulları) üzerindeki 
etkisi önemli olacaktır. <68)

T. Russell ve R. Thaler’e (Russell vd, 1985) göre uygulamalı biril iktisat alanında 
ençoklaştırıcı modelleri kullanmanın iki nedeni olabilir. Bir neden bu modellerin ajanların 
davranışını iyi öngörüyor olmasıdır. İkinci neden piyasaların yalnızca rasyonel 
davranışların varlıklarını sürdürebilmesine olanak tanıyacağı görüşüdür. Bu konudaki 
psikolojik araştırmalar ilk görüşün (nedenin) çokça yanlışlandığını göstermektedir. Yani 
ençoklaştırıcı davranışlardan sapmalar hem genel hem sistematiktir. Yazarlar ikinci 
nedenin de nadiren geçerli olduğunu bu yazılarında gösterdiklerini söylemektedirler:

Bu yazıda (Russell vd, 1985) rasyonel ajanlarla rasyonel olmayan (yazarlar "quasi 
rational" diyorlar) ajanların rekabetçi piyasalarda bir araya gelmeleri durumunda hangi 
sonucun ortaya çıkacağı inceleniyor. Yazarlara göre bazı iktisatçılar bu durumda hemen 
rekabetçi koşulların irrasyonel davranışları ilgisiz, geçersiz kılacağı savını ileri 
süreceklerdir. Ama bu yazı bu savın ancak (büyük olasılıkla gerçek yaşamda nadiren 
gözlenen) özel durumlarda geçerli olabileceğini ortaya koymaktadır. Diğer bir deyişle, 
rekabetin varlığı irrasyonel davranışları ortadan kaldırmayacaktır. Rasyonel ajanların 
varlığı piyasaların, ekonominin rasyonel olmasını sağlayamayacaktır. <69)

Tercihler, tayda işlevleri konusunda hayvanları kullanan deneyler de yapılmıştır. 
Bu tür araştırmaların temel yararı, hayvanlar sözkonusu olunca gerçek, çok değer 
verilen seçenekler arasındaki seçim lerin az masraf gerektiren yöntemlerle 
incelenebilmesidir. Buna karşılık insanlara dayanan deneylerin çoğu ya varsayımsal 
(hipotetik) seçenekler arasındaki ya da küçük paralar içeren seçenekler arasındaki 
seçimlere dayanmaktadır (Battalio vd, 1985: 598). Biz burada bu konudaki iki yazıya 
dikkat çekmekle yetineceğiz. <70> .

İlk yazıda (Battalio vd, 1985) farelerin belirsizlik durumundaki seçimleri konusunda 
yapılan üç seri deney anlatılıyor. Deneylerde farelerin riskten kaçındıkları, bir ölçüde 
geçişlilik belitinin gösterdiği yönde davrandıkları sonucuna varılıyor. Buna karşılık fareler 
bağımsızlık belitine uygun biçimde davranmamaktadır. (71>

ikinci yazıda (Battalio vd, 1987) fare ve güvercinleri ele alan laboratuar 
deneyleriyle tüketici tercihi ve temsili tüketici konularındaki rakip kuramlar sınanıyor. 
Deneyler sonucunda genelleştirilmiş enaz-gereksinim hipotezi başarılı bulunuyor. Ama 
başarılı bulunmasına karşın bu hipotezde farklı öznelere (subjects) göre elde olunan 
parametrelerin değerleri arasında önemli farklılıklar ortaya çıkıyor. Temsili tüketici 
hipotezinin zayıf biçimi başarılı olduğu halde güçlü biçimi başarısız bulunuyor.

Bu özetle yazıyı yeterince açıklayamadığımızın bilincindeyiz. Amacımız yalnızca 
bu nitelikte yazılara dikkat çekmek olduğu için yalnızca bir önemli noktaya değinmekle 
yetiniyoruz: Bu yazıda ilgilenildiği söylenilen konular çok ilginç: i) iktisat ders 
kitaplarında yer alan istem eğrileri fayda ençoklaştırmasının sonucu mudur, yoksa fayda 
ençoklaştırması ile hiç ilgisiz bir basit davranış sürecinin yan ürünü müdür? ii) Piyasa 
ilişkilerinin ortaya çıkardığı nitelikte isteme sahip bir temsili tüketiciden söz edilebilir mi? 
Soruların ilginçliğine karşın yazıyı anlamlı ve doyurucu bulmadığımızı da belirtmeliyiz.

Burada son olarak fiyat hareketlerini açıklama gücünden ne denli uzak
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olduğumuzu gösteren bir araştırmaya (Roll, 1984) değinmek istiyoruz. Bu araştırmada 
dondurulmuş, yoğunlaştırılmış portakal suyu alınmakta, bu ürünün A.B.D.deki fiyat 
hareketlerini belirleyen etkenler ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır. Portakal suyu böyle 
bir araştırma için ideal niteliklere sahip görünmektedir. Çünkü bu ürünün A.B.D.deki 
üretimi çok geniş ölçüde yalnızca bir bölgede yapılmaktadır. Böyle olunca dışsal bir 
değişken olan hava durumunun fiyatlar üzerindeki etkisinin kolaylıkla incelenebileceği 
beklenmektedir.

Ayrıca hava durumu meteoroloji kurumlarınca tahmin edilip yayınlanmaktadır. 
Dolayısıyle hava durumu alanında elde güvenilir veriler vardır. Yazıda açıklandığı gibi 
fiyat hareketleri üzerinde önemli etkiler yaratacak önemli diğer etkenlerin sözkonusu 
olmaması da portakal suyu konusundaki araştırmaya kolaylık, basitlik sağlamaktadır. 
Dolayısıyle araştırmaya başlarken hava gibi bir değişkenle portakal suyunun fiyatlarının 
açıklanabileceğini umduran yeterli neden vardır (Roll, 1984: 861, 862).

Bu umutlarla başlanan araştırmada çeşitli verilere başvurulmakta, yazıda tablolar 
halinde verilen regresyon sonuçları elde olunmaktadır. Ama bütün bunlara karşın 
araştırmanın ulaştığı sonuç (s. 879) umut kırıcıdır: Sözkonusu portakal suyunun piyasa 
fiyatını hava durumu, özellikle soğuk ısı etkilemektedir. Buna karşılık yağmurun fiyat 
üzerinde bir etkisi ortaya çıkarılamamıştır.

Portakal suyuna karşı oluşacak istem ve sunumda hareketler, oynamalar 
yaratabilecek, rakip malların fiyatları, genel istem hacmi, dışsatım istemi, üretim 
masrafları gibi etkenler de araştırmada ele alınıp incelenmiştir. Buna rağmen portakal 
suyundaki günlük fiyat hareketlerinin önemli bir kısmını açıklayabilecek bir etkene 
ulaşılamamıştır. Böylece portakal suyundaki fiyat hareketlerinin büyük bir kısmını 
açıklayabilme olanağı araştırmanın gücünün dışında kalmıştır.

Bu örnek çarpıcıdır. Çünkü A.B.D.de istemi çeşitli etkenlere bağlı olarak oynaklık 
göstermeyen, adeta sabit bir ürün, portakal suyu ele alınıyor. Bu ürünün üretimi tek bir 
bölgede yoğunlaşmış. Portakal ağaçlarına dayanan üretimin sunumunda da büyük 
oynamalar beklenmiyor. Hava durumu fiyatı etkileyebilecek tek, dışsal değişken olarak 
görünüyor. Ayrıca hava durumu konusunda yeterli veriler de var. Bütün bu elverişli 
koşullara, adeta diğer veriler sabit tutularak tek bir değişkenin etkisinin sınanabildiği 
ideal bir laboratuar deneyi ortamının varlığına karşın portakal suyundaki fiyat hareketleri 
açıklanamıyor. Bu kadar basit, tek boyutlu koşullarda fiyat hareketlerini açıklayabilme 
gücünde değilsek, çok daha karmaşık ilişkiler ağı içinde oluşan fiyatları, iktisat 
yaşamının gerçek fiyatlar kümesini anlayabilmekte, açıklayabilmekte pek umutlu olmayı 
bekleyemeyiz. •

3. iktisatta Tercihler
Burada üç konu üzerinde kısaca duracağız. Önce iktisat kuramının mutluluk yerine 

tercihleri koyarak, tercihlerin oluşmasında olanakları gözardı ederek birçok önemli olay 
ve olguyu inceleme dışında bıraktığını açıklayacağız. Aynı başlık altında iktisat kuramının 
tercihle seçimi özdeş saymasının sakıncalarını vurgulayacağız. (Yukarıda tutarlılık 
başlığı altında ilgili konuları incelediğimize, benzer örnekler verdiğimize de dikkat çekmek 
istiyoruz.) İkinci olarak gerçek tercihlerin açıklanmaması, tercihlerin yanlış yansıtılması 
konusunu ele alacağız. Sonra da bireysel tercihlerden hareketle toplumsal tercihlere 
ulaşmanın olanaksızlığını vurgulayan Arrow olanaksızlık teoremini kısaca açıklayacağız.

a. O lanaklar, Tercih ler, Seçim

A.F. Gibbard'ın (1987: 135) dediği gibi klasik faydacılar politikaları genel mutluluk 
üzerindeki katkılarıyla değerlendirmişlerdir. Yüzyılımızda ise iktisatta mutluluktan
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sözedilmemektedir. Günümüzün iktisadında fayda tercih sıralaması olarak alınmaktadır. 
Böylece bir bakıma iktisatta mutluluğun yerini tercihler almıştır.

Bu anlayışa koşut olarak insanlar için en iyi durum en çok tercih ettikleri durum 
anlamına gelmektedir. Böylece insanların kendi özdeğerlendirmelerinin ön plana 
çıkarıldığı; kişilerin doyumlarının, gönençlerinin dışarıdan belirlenmesi yolundan 
uzaklaşıldığı söylenmektedir.

İnsanların tercihlerinin ne olduğunu belirlemenin yolu da onların piyasadaki 
seçimlerini gözlemektir. Bu konuda yapılacak deney kişiye a ve b durumu arasında 
seçim olanağı vermek, yapacağı seçimlere göre tercihlerini belirlemektir. Böylece 
insanların tercihleri seçimleriyle özdeş alınmaktadır. f

iktisat kuramının tercihler konusundaki bu yaklaşımının temel dayanaklarından biri 
kişilerin piyasa koşulları hakkında ideal biçimde bilgili oldukları varsayımıdır. Bu varsayım 
yapılmadığında kişinin kendi gönenci için iyi bir seçici, değerlendirici olduğunu, bu seçimi 
başarıyla yaptığını kabul etmek zordur.

Neoklasik iktisat kuramının diğer bir temeli tercihleri veri olarak almasıdır. Bu 
tercihlerin nasıl oluştuğu, değiştiği, olanakların tercihler üzerindeki etkisi genellikle 
geleneksel iktisat kuramının çözümleme alanı dışında kalır. <72>

Biz burada bir basit durumu kullanarak, iktisat kuramının belirttiğimiz dayanaklarını 
eleştirmeye çalışacağız. Bu eleştirilerde özet olarak şunları söyleyeceğiz: Mutluluk 
yerine tercihleri koyarak, olanakların tercihler üzerindeki etkisini gözardı ederek iktisat 
kuramı birçok önemli konuyu, özellikle gelir dağılımını inceleme dışı bırakmıştır, insanın 
toplum içinde yaşadığını, tercihlerin seçimlere yansımasını engelleyen değerler sistemine 
sahip bulunduğunu gözönüne almamaktadır. Böylece neoklasik iktisat kuramı iktisat 
bilimini kısırlaştırmıştır.

Önümüzde şu iki durum olsun: Bir tabak döner kebap (a durumu). Bir kase tadı, 
tuzu, besin değeri olmayan (suya tirit dedikleri) çok hafif çorba (b durumu). Bu iki durum 
aralarında seçim yapması için bir kişiye sunulsun. Bu seçim (onunla özdeş sayılan 
tercih) yapıldığında iktisat kuramı için herşey bitmişti,. Oysa özellikle b'yi a'ya 
yeğlemenin arkasında çok önemli sorunlar bulunabilir. Aşağıda iktisat kuramının 
incelemediği, gözardı ettiği bu önemli sorunları açıklamaya çalışacağız.

Kişinin döner kebap yerine çorbayı seçmesi iki grup nedenle bireyin gerçek tercih
lerini yansıtmayabilir: Birinci nedenler grubunun buradaki incelemelerimiz açısından 
önemli iki temel öğesi vardır. İlk neden kişinin döneri alacak parasının, olanaklarının bu
lunmayışıdır. İkinci neden bireyin döner kebabın ne olduğunu, niteliklerini bilmemesidir. 
(73)

ikinci nedenler grubu toplumsal yaşamın yarattığı değerler sistemiyle ilgilidir. Bu 
değerlerin varlığı ve önemi dolayısiyle kişinin görünürdeki tercihleri, seçimi gerçek 
tercihlerini yansıtmayabilir.

ilk neden grubunu ele alarak incelememizi sürdürdüğümüzde karşımıza ilk 
çıkarılacak olgu bütçe sınırının varlığıdır. Şöyle denilecektir: İnsanın her istediğine 
ulaşmasının anlamı olmadığına göre, bütçe sınırları içinde kalması gerektiğine göre 
yukarıdaki örnekte kişinin olanağı olmadığı için döner kebabı alamaması, seçememesi 
durumunu iktisat kuramının incelemesi beklenemez. Bu savın yanıtı kolaydır: Böyledir 
ama, ülke düzeyinde ya da uluslararası planda gelir dağılımı değiştiğinde aynı kişi ya da 
kişiler kebabı alabilir hale gelebilirler. Dolayısiyle gelir dağılımını sorun edinen bir iktisat 
kuramına göre olanaklarının bulunmaması nedeniyle döner kebabı seçemeyen kişinin bu 
seçimi gerçek tercihlerini yansıtmıyordur denebilir.
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Sorun olanakların, mutluluğun yerine tercihlerin konmasından, dolayısıyle iktisat 
biliminin kısırlaştırtmasından ileri gelmektedir. Nitekim klasik iktisatçılar kişilerin 
mutluluğunu temel alan anlayışları nedeniyle gelir dağılımını iktisat çözümlemelerinde 
gözönüne almışlardır.

Olanakları gözönüne alınmadan insan özgürlüğü anlaşılıp açıklanamaz. Özgürlük 
olmadan da mutluluk düşünülemez. Tüm gelişme olanakları tıkanmış, özgür olabilme 
yolları kapanmış kişilere (gelişmiş ülke insanlarının bir kesimi dışında kalan kitlelere) 
mutluluk olarak çok az şey kalmaktadır. Bu olanaksızlıklar, mutsuzluk, umutsuzluk 
ortamında kişilerin açıkladığı tercihlerin sözde, görünürde seçimden öteye pek anlamı 
olmaması doğaldır.

Bu olanaksızlıklar içinde yaşayan kişilerin isteklerinin de körelmesi doğaldır. 
İsteklerini gerçekleştirme olanağı bulamayan kişilerin başvuracakları bir yol da 
gereksinimlerini kısma, çok daha azıyla yetinmedir. Koşmak istiyorsan ama koşmana 
izin verilmiyorsa bir tepki biçimi de ayaklarının sakatlanmasıdır. Dilini tutamıyor, başın 
özgürlük yokluğundan sıkıntıdan kurtulamıyorsa dilini kesmek de çok kişinin başvurduğu 
bir yoldur.

C .
Bu yönde bazı örnekleri yukarıda belirttik. Burada bir amaca ulaşamama bilincinin 

yaratabileceği tercih sapmasına değinmekle yetineceğiz. J. Elster’e (1982: 219) göre 
insanlar amaçlarını olanaklarına uydurmaya yöneliyorlarsa yalnızca tercihleri gözönüne 
almak anlamlı ve yeterli değildir. Faydacılar için tilkilerin üzüm yemeleri engellenirse bir 
gönenç kaybı sözkonusu olmaz. Çünkü tilki zaten üzüme acı demiştir. (Kedinin 
erişemediği ete kokmuş demesi gibi, tilkinin ulaşamadığı üzüme ekşi demesi.) Ama 
tilkinin üzüme ekşi demesinin nedeni üzümün tüketiminden yoksun bırakılacağının 
bilincinde olmasıdır. Dolayısıyle tilkinin üzümü acı sayması tecihlerinin değil, 
olanaklarının sonucudur. Üzüm acıdır dediğinde tercihlerinin değil, olanaklarının 
kısıtlılığını ifade etmektedir. Burada tercihleri belirleyen gerçekleşen ya da 
gerçekleşeceği bilinen sonuçlar, olanaklardır.

Şu ifadeyi ele alalım: "Beni beğenenlerin az olduğunu biliyorum. Ama takdiri benim 
için önemli olanları tümü tarafından beğenildiğini için bu sonuçtan hiç şikayetçi değilim." 
Bunu söyleyen birçok olanağı elinin tersiyle itebilmiş bir insansa, bu ifadenin büyük bir 
saygınlığı olduğu açıktır. Ama bu sözleri böyle saygınlıklarla pek ilgisi olmayanlar da 
söylerler. Bu kişilerde isteklerin, tercihlerin olanaklara göre belirlendiği ortadadır. 
Sağlanamayacağı bilinen beğeniler gözardı edilmekte, küçümsenmektedir.

Olanaksızlıkların insanların gözünde şeyleri nasıl büyüttüğünü, tersine, olanak 
çokluğunun şeyleri nasıl küçülttüğünü gösteren iki örneğe de yer vermek istiyoruz: 
Yapılan çeşitli araştırmalarda deneklere çeşitli değerlerde madeni paralar gösterilmekte, 
bunların fiziksel hacimlerini tahmin etmeleri istenmektedir. Tahminler gelir düzeyi ile eksi 
bir ilişki ortaya koymaktadır. Yoksullar, olanağı az olanlar, paraya daha fazla önem 
verecek durumda olanlar aynı büyüklükteki paraları, zenginlere oranla daha büyük 
tahmin etmektedirler.

Son günlerde incelediğim bir yazıda (Lipset, 1987: 698, 699) Harvard Üniversitesi 
başkanlarının Nobel ödülüne önem vermediklerini ya da önem vermez göründüklerini 
belirten öyküler okudum. Bu öyküler bol ödüllerin, olanakların bulunduğu bir ortamda, 
Harvard'da ödülün önemini, çarpıcılığını yitirdiğini vurguluyordu. Ama tabii Harvard'daki 
bu eğilimde herşeyi küçümser görünme, kendini beğenme züppeliğinin önemli katkısı da 
vardır.

Bu nitelikte örneklerin sayısı kolaylıkla artırılabilir. Ayrıca ve daha önemli olarak bu 
konularda daha çok şey söylenebilir. Ama biz burada bu kadarla yetiniyor, yukarıda
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belirtilen ikinci nedeni (döner kebabın ne olduğunun, niteliklerinin bilinmemesi) ele alarak 
incelememizi sürdürüyoruz.

Yukarıda da belirtildiği gibi neoklasik iktisat kuramının temel varsayımlarından biri 
ajanların koşullar hakkında ideal ölçülerde bilgiye sahip bulundukları ilkesidir. Bu ve ilgili 
konuları önceki yazılarımızda ele aldık. Yukarıda ajanların bilgi yönünden homojen değil, 
farklı olduğu esasına dayanan araştırmalara, bunların sonuçlarına değindik. Bu 
nedenlerle burada bu konu üzerinde fazla durmayacak, ideal ölçülerde bilgili olmanın 
anlamsız olabileceğini, sakınca yaratabileceğini gösteren birkaç noktaya dikkat 
çekmekle yetineceğiz.

Son zamanlarda önem kazanan, ama bizce modası geçmeye başlayan rasyonel 
bekleyiş anlayışına yöneltilen eleştirilerden biri bu yaklaşımın herkesi ekonometri modeli 
kurabilen kişiler kadar bilgili varsaymasıdır. Oysa herkesin bu denli bilgili olması 
olanaksızdır, denilmektedir. Bizce bu eleştiri enazından eksiktir: Herkesin güçlü 
ekonometrisyen olduğu bir dünyada bile, yalnızca iktisat alanında kalındığında dahi, 
insan olanları, olacakları kavramada çok yetersiz kalır. .

İdeal düzeyde bilgili olmanın erdeminden söz açılınca aklıma hep ölümün 
kaçınılmazlığı gelir. Yani ideal biçimde bilgili kişilerin herşeyden önce ölümün 
kaçınılmazlığını, herşeyin anlamsızlığını gözönüne alması gerekir. Bu ortamda iktisadi 
çabaların da bir anlamı kalmaz. Böyle olduğundan, yaşamamızı, iktisadi çabalarımızı bir 
bakıma ideal biçimde bilgili olmamamıza ya da bu bilginin gerektirdiğini yapmamamıza 
borçluyuz.

A.F. Gibbard (1987:141-143) ilk bakışta aşırı, yazarın terimiyle fantastik bir örnek 
veriyor: Bir başka dünyada birbirinden ayrı, aralarında hiçbir iletişim bulunmayan, 
dolayısıyle birbirlerinden habersiz iki kıta var. Bu dünyada, her iki kıtada aşırı eşitlikçiler 
yaşıyor. Bunlar mutlak eşitliği herşeyden üstün tutuyorlar. Bu yöndeki eğilimler yalnızca 
sözde kalmıyor, tümüyle uygulamaya da yansıyor. İki kıta arasında da eşitlik var.

Abartmalı bir varsayım olarak bu durumda iklim koşullarının düzeltilmesi, gelir 
düzeyinin artırılması olanağına sahip olduğumuzu düşünelim. Bu olanağın kullanılması 
sonucunda her iki kıtada da gelir artırılmış ama kıtaların herbirinde mutlak eşitlik 
korunmuştur. Yalnız kıtaların birindeki artış diğerininkinden fazla olmuştur. Kıtaların 
birbirlerinden habersiz oluşları durumu sürmektedir.

Bu örnekte anılan iklim değişmesini gerçekleştirirsek, bir yorumlama biçimine göre 
Pareto ilkesine ters biçimde davranmış oluruz. Çünkü iklim değişikliği kıtalar arasında 
eşitsizlik yaratmıştır. Oysa sözkonusu dünyada herşeyden önce eşitliğe önem 
verilmektedir. Eşitlik yoksa, yaratılan sonuç gelir artışı şeklinde de olsa iyi değildir. Öte 
yandan iktisat kuramı ideal biçimde bilgili olma koşuluna dayandığına göre kıtalar arası 
eşitsizliğin yaratıldığının bilindiğini varsaymamız da gereklidir. Dolayısıyle bu dünyanın 
insanları iklimin değiştirilmemesini yeğleyeceklerdir. Bu insanların tercihleri esas 
alındığında iklim değişmesi Pareto ilkesine ters düşecektir.

Doğal olarak bu örnekte Pareto ilkesinin başka yorumlama biçimi de vardır. Diğer 
bir deyişle, kişilerin bilmediklerini (kıtaların birbirlerinden habersiz olmaları durumu 
sürmektedir) biliyor varsaymamız zorunluluğu yoktur. Sözkonusu iklim değişmesi 
kişilerin tümünün gönenç düzeyini artırmıştır. Dolayısıyle iklim değişmesi Pareto ilkesine 
göre savunulacak bir politikadır.

ideal biçimde bilgili olma varsayımının Pareto ilkesiyle savunulabilecek gönenç 
artışı politikasını Pareto optimumuna ters bir niteliğe büründürdüğü bu örnek ilk bakışta 
aşırıdır. Ama yakından bakılınca dünyamızın gerçeklerine o denli yabancı değildir: Eşitlik 
ilkesi birçok düşünürün, iktisatçının ağzından düşmez. Buna karşılık gelir artışı yaratan
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birçok politikalar ülkeler düzeyinde, uluslararası planda birçok eşitsizlikler yaratır. Eşitlik 
esas alınıyorsa bu politikalara karşı çıkılması gerekir. Ama böyle bir karşı çıkış güçtür. 
Kolayı yaratılacak, yaratılan eşitsizliklerin gözardı edilmesidir. Nitekim eşitlik ilkesi kulak 
arkasına itilir, kağıt üzerinde kalır. Böylece iktisat kuramının ideal biçimde bilgili olma 
varsayımının tersine üstü kapalı şekilde bilgisizlik, gözardı etme yolu seçilir.

Yukarıda belirttiğimiz ikinci nedenler grubu değerleri ön plana çıkarır. Toplum içinde 
yaşayan insanların birçok değerleri gözönüne alması gerekir. Bu değerler bireylerin 
seçimlerinin gerçek tercihlerinden sapma göstermesine neden olabilir. Böylece piyasada 
gerçekleşen seçimlerin tercihlere özdeş alınması anlamsızlaşır.

iktisat kuramının yalnızca zevkleri, tercihleri gözönüne aldığı, değerleri gözardı 
ettiği söylenebilir. K.J. Arrow da bu görüştedir (kaydeden, Feiwel, 1987 a: 108). Bu görüş 
bana O. Wilde'm sürekli şüpheciler (septikler) hakkındaki şu görüşlerini anımsatır: 
"Sürekli şüpheci herşeyin fiyatını bilip hiçbirşeyin değerini bilmeyen kişidir." Ama 
geleneksel iktisat kuramı gözönüpe almasa da yaşamda değerler vardır ve bunlar bazen 
fiyat ilişkilerinin, paranın önüne geçebilir.

İktisatçılara, bunların enazından bir kısmına haksızlık etmemek için iktisatçıların 
tümünün yalnızca fiyatları gözönüne aldıkları; değerleri gözardı ettikleri; matematik, 
teknik güçlerini kurulu düzeni, özel girişim ekonomisini savunmak için kullandıkları 
görüşünün doğru olmadığını belirtmeliyiz. Bu savımızı haklı çıkaran birçok örnek 
verilebilir. Biz burada iki örnek vermekle yetineceğiz.

Ünlü matematiksel iktisatçı G. Debreu’ye ait aşağıdaki öyküyü dinlemiştim; 
A.B.D.de bir gazetede Debreu’nün matematiksel çalışmalarıyla özel girişim ekonomisinin 
üstünlüğünü kanıtladığı-yazılmış. Debreu bu haber üzerine gazeteye bir açıklama * 
göndermiş, böyle bir kanıtlamasının olmadığını bildirmiştir. Bu öyküyü anımsayışımda 
belleğim beni yanıltmış olabilir. Böyle olsa da Debreu son bir yazısında (Debreu, 1987; 
402) bu nitelikte görüşler ileri sürmektedir. İktisat matematik sayesinde varsayım ve 
sonuçlarını kesin, açık biçimde formüle etme olanağını kazanmıştır. Bu açıklık iktisadı 
ideolojiden bağımsız ideal duruma yakınlaştırmıştı. Denge ile Pareto optimumu ilişkisine 
dayanan iki önemli teorem (bunları yukarıda belirttik) bu görüşü doğrulayan bir örnek 
olarak verilebilir. Devlet müdahalesine karşı olanlar bu iki teoremi piyasa ekonomisinin 
tartışılmaz üstünlüğünün matematik kanıtlanması olarak görmüşlerdir. Buna karşılık 
devlet müdahalesinin savunucuları da aynı teoremleri benimsemişlerdir. Çünkü aynı 
teoremler, açıklıkla belirtilen varsayımlarıyla kuramsal modelle gözlenen ekonomi 
arasındaki farklılıkları vurgulamaktadır.

Keynes döneminin ünlü iktisatçısı A.C. Pigou şöyle yazmaktadır (kaydeden, 
Feiwel, 1987 b: 715): Birisi ünlü iktisat kitapları (Edgeworth'un "Mathematical Psychics" 
kitabı gibi) ile ilgilendiği için iktisat bilimini seçerse sevinirim. Aynı şekilde bir kişinin 
gelecekteki iş hayatını düşünerek iktisada gelmesinden de sevinç duyarım. Ama bir kişi 
Londranın bataklarında dolaştığında burada gördüğü insanlara yardımcı olma 
heyecanıyla iktisada gelmişse sevincim çok daha büyük olur. Cariyle şaşmanın, hayrete 
düşmenin felsefenin başlangıcı olduğunu söyler; toplumsal ilgi ve heyecan da (social 
enthusiasm) iktisat biliminin başlangıcıdır.

Bunları belirttikten sonra yukarıdan beri kullandığımız örneği ele alarak adet gibi 
toplumsal olguların, insan olarak sahip olduğumuz değerlerin seçimlerimizi 
etkileyebileceğini, tercihlerle seçimler arasında farklılık yaratabileceğini gösteren kısa 
açıklamalar vereceğiz. <75)

Bir tanıdığımızın bir misafirlikte döner yerine çorbayı seçtiğini görüyoruz. Döneri 
çok sevdiğini, dolayısiyle kebabı çorbaya yeğlediğini, yeğleyeceğini bildiğimiz bu
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tanıdığımızın bu davranışı bizde şaşkınlık yaratmıyor. Çünkü toplumsal yaşamın bir 
gereği olan misafirlik anlayışında insanların seçimlerinde gerçek tercihlerini gizlemeye 
yöneleceklerini biliyoruz. Böylece toplumsal adetler tercihlerle seçim arasında farklılığın 
ortaya çıkmasına neden oluyor.

On kişilik bir topluluk için yalnızca tek bir kişinin yiyebileceği döner kebap var. Geri 
kalan dokuz kişinin çorbayla yetinmesi gerekiyor. Bu durumda birçok kişinin toplumun 
baskısını üstünde duyup tercihlerini bir tarafa iterek çorbayı seçmesi acaip görünmüyor. 
Böylece kendi davranışı sözkonusu olduğunda kişi çorbayı seçebilir. Ama aynı kişi, 
başkası ya da başkaları ona çorba yerine döneri verirse bu sonuçtan sevinç duyabilir. 
Yani kişi a gibi bir durumu kendisi seçme yoluna gitmez ama başkaları aynı durumu 
kendisi için seçerse bundan mutluluk duyabilir.

Kurullar içinde bulunmuş kişiler bir makama seçim konusunda bu örneğe uygun 
durumlara çokça rastlamışlardır. Birçok kişi bir makam için kendi doğrudan 
açıklamalarıyla aday olmaktan çekinirler. Başkalarının onları aday göstermelerini 
beklerler. Böylece insanlar bir sonucu (adaylığı) istemekte ama kendi açıklamalarıyla 
seçememekte, başkalarının kendileri için seçmelerini beklemektedirler. Benzer bir durum 
şudur: Kişiler bazı sonuçların gerçekleşmesini arzularlar ama bu sonucu sağlayacak işi 
kendileri yapma yoluna gitmezler; seçimi yapanın, sorumluluğu üstlenenin başkaları 
olmasını isterler.

Diğer bir durumda kişi döneri yeğlediği halde bir yakınına ya da gereksinen, aç 
birine daha iyi yiyecek olanağı sağlamak amacıyla çorbayı seçebilir. Böylece 
diğergamlıkla, insan olarak sahip olunan değerlerle kişisel tercihlere set çekilmesi az 
rastlanan olaylardan değildir. Bu durumda da başkalarının gereksinimlerini kendi 
tercihlerinin önüne çıkaran davranışlarıyla insanlar tercihleriyle seçimleri arasında fark 
yaratmaktadırlar.

Bu son durumda önemli bir ayırıma dikkat edilmelidir: i) Kişi döneri verdiği insana 
sevgisi, yakınlığı, sempatisi nedeniyle kebaptan vazgeçmiştir, ii) Kişi adalet 
konusundaki görüşleri, bir ilkeye bağlılığı nedeniyle döneri başkalarına, örneğin aç olana 
vermiştir. Bu iki farklı duruma Sen (1982: 91-94) sırasıyla sempati ve ilkeye bağımlılık 
(commitment) demektedir. Sempati durumunda dönerden vazgeçen kişinin gönenci 
döneri yiyen kişinin gönenciyle birlikte artmaktadır, ilkeye bağımlılık durumunda ise kişi 
dönerden vazgeçmekle gönencinden birşeyler yitirse de ilkeleri nedeniyle bu yola 
gitmektedir.

Sempati durumunda dönerden vazgeçen esasında kebabı çorbaya yeğlemektedir. 
Bu yönüyle ele alınınca bu kişi çorbayı seçmekle tercihleri ile seçimi arasında bir farklılık 
yaratmıştır. Ama öte yandan aynı kişi dönerin bir başkası (örneğin oğlu) tarafından 
yenmesini kebabı kendisinin yemesine yeğlemektedir. Dolayısıyle bu ikinci durumda 
çorbayı seçmekle tercihine uygun davranmıştır.

Böylece olayın iki çelişik yönü ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, diğergam 
hareket bencil davranış olarak da nitelenebilir. Nitekim başkalarına yardımdan zevk alan 
kimse diğergam davranışlarıyla ancak kendi tercihlerini ençoklaştırmaktadır. Dolayısıyle 
bencillikle diğergamlığı ayırmak çok güçtür.

Tartışılacak çok yönü olan bu konu üzerinde burada daha fazla durmayacak, bazı 
noktalara değinmekle yetineceğiz. Yukarıda belirtildiği gibi sempatinin varlığında 
başkasının döneri yemesi hem yiyenin hem de yedirenin doyum artışı sağlamasına neden 
oluyorsa gönenç artışının çift sayılması sorunu ortaya çıkıyor demektir. Bu sempati 
sorunu Sen'e (1982: 93) göre dışsal ekonomiler alanına ait bir durum olarak ele alınabilir.

Yine Sen'e (1982: 91-94) göre böylece sempati sorununun etkisi dışsallık
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konusuna yeni bir kalemin eklenmesinden öteye geçmez. Bu etkinin geleneksel iktisadın 
Standard modelini temelinden sarsması beklenemez. Buna karşılık ilkeye bağımlılık 
sözkonusu standard modeli kökünden sarsar. Çünkü, yukarıda belirtildiği gibi, kişi bu 
ilkeye bağlılığı nedeniyle gönencini azaltacak durumları seçebilmektedir. Diğer bir 
deyişle, kişinin seçtiği, standard iktisat kuramının önerdiği kendi gönencini artıracak 
durum değildir.

Burada son olarak diğergamlığın diğergamlık yaratabileceğine değinmek istiyoruz. 
Taylor'un (1987: 170-172) belirttiği gibi Richard Titmuss "The Gift Relationship" adlı 
kitabında kan bağışlama konusunu incelemektedir. Bu araştırmalarında Titmuss şu 
sonuçlara ulaşmaktadır: Karşılıksız kan bağışı saf diğergamlığa en yakın davranış biçimi 
sayılabilir. 1960’lı yıllarda genellikle İngiltere ve Gallerde kan bağışı karşılıksızdır; 
A.B.D.de ve Japonyada ise paralıdır. Ingiltere ve Gallerde 1948 ile 1968 arasında sunum 
istemi karşılamış, ciddi bir kıtlık ortaya çıkmamıştır. Buna karşılık A.B.D. ve Japonyada 
bu alanda ciddi kıtlıklar olmuştur. Taylor'a göre bu sonuçlar diğergamlığın diğergamlık 
yarattığı görüşünü (kanıtlamasa da) destekler niteliktedir. Bizim de katıldığımız bu 
sonuca göre karşılıksız kan bağışının (diğergamlığın) bulunduğu ülkelerde kan bağışı 
(diğergamlık) artmıştır.

R. Titmuss'un bu kitabını Arrow da (1975) değerlendirip yorumlamaktadır. Arrow 
Titmuss'un yöntemini yeterince doyurucu ve bilimsel bulmamakta, eleştirmektedir. 
Görgül sonuçlarını, savlarım ortaya koymadığını, kanıtlamadığını söylemektedir. Arrow'a 
göre Titmuss'un bu incelemesinde para karşılığında kan vermenin diğergamlığı azalttığını 
gösteren gerçek bir kanıt ortaya konmuş değildir.

Bu makalesinde Arrow malın ya da hizmetin kalitesi hakkında doğru, gerçekçi 
bilginin önemini vurgulamaktadır. Doğru bilgi varolmadığında alıcı ile satıcının bilgileri 
arasında farklılık ortaya çıkacak, bu da piyasanın etkinliğini ortadan kaldıracaktır.

Kan nakli bu konuda iyi bir örnek oluşturmaktadır. Kan naklinde sarılık (günümüzde 
aids) hastalığının alıcıya geçmesi olasılığı vardır. Bu olasılık kan bağışlandığında değil de 
satıldığında daha yüksektir. Çünkü kan bağış yoluyla sağlandığında sarılık hastalığı olan 
kişi kan verme yoluna gitmeyecektir. Oysa kanını satan sarılıklı da olsa, hasta olduğu 
gerçeğini saklayacak, kanını satma yoluna gidecektir. Böylece alıcı mala (kana) gerçek 
niteliğini bilmeden ödemede bulunabilecek, bu mali kullandığında sarılık hastalığına 
yakalanabilecektir. Burada da, örneğin ikinci elden otomobil satıcısı ve alıcısı arasında 
olduğu gibi, alıcı ile satıcının malın kalitesi hakkındaki bilgileri arasında farklılık bulunduğu 
meydandadır. Bu gibi durumlarda fiyat sisteminin etkin olması beklenemez.

Açıklamalarımızı üç noktaya değinerek tamamlamak istiyoruz. İktisat kuramının 
yaptığı gibi insanı yalnızca dar anlamda gönencini ençoklaştıran bir makine saymak 
doğru değildir. Diğer bir deyişle, insanın amaç, değer, ilke yaratan, bunlara uyan bir varlık 
oluşu gözardı edilemez, insanı insan yapan bu son özelliklerdir (Sen, 1987 a: 41). iktisat 
kuramı biraz da başka bilimlerin alanı sayarak bu özellikleri bir yana bırakmaktadır. Bu 
yaklaşım bizce de sakıncalıdır. <76>

Diğer bir yazımızda (Bulutay, 1983 c: 10) açıkladığımız tercihlerde tersine dönüş 
(preference reversal, pr) olayı vardır. Yapılan bazı psikolojik deneylerde denekler 
çoğunlukla A'yı seçmekte (yeğlemekte) ama B'ye daha fazla parasal değer 
tanımaktadırlar. E. Karm'ya (1987) göre son zamanlarda (1986) yapılan bazı araştırmalar 
pr olaylarının tercihlerin geçişli olması halinde de meydana gelebileceğini; pr olgusunun 
kişilerin tercihleri ile deney planları (experimental design) arasındaki ilişkinin sonucu 
olabileceğini göstermiştir. Bu yoruma göre pr beklenen fayda kuramının bağımsızlık 
belitinin bir yanlışlanması anlamına gelmektedir.
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Son olarak mutluluk, seçim, tercih konularını yukarıda yapıldığı gibi ayrıntıyla, kılı 
kırk yararak incelemenin anlamsız olduğu sorusu akla gelebilir. Genel planda 
kalındığında bu soru haklıdır. Bu kadar ayrıntıya girilerek, soyutlama yapmayarak genel 
ilkelere varmak, bilim yapmak olanaksız değilse çok güçtür. Ama özellikle kuramsal 
iktisatçıların böyle bir soruyu sormaya haklan yoktur. Çünkü dergiler bu iktisatçıların bu 
nitelikteki, çok daha çeşitli ayrıntıları inceleyen yazılarıyla doludur. Örneğin tercihler 
konusunda çok çeşitli belitler yoğun biçimde irdelenmektedir. Bu alanlardaki çok küçük 
ayrıntılar yoğun matematik kanıtlamaların konusu yapılmaktadır.

b. Tercihlerin Yanlış Yansıtılması
Bu konudaki görüşümüzün iki temel kaynağı vardır: i) Gerçek yaşamda insanlar 

yaian söylerler, ii) Patolojik, hastalıklı uçtaki (ekstrem) durumlar bir tarafa bırakılırsa haklı 
nedeni (maddi, manevi çıkar sağlamak ya da cezadan kaçınmak gibi) bulunmadıkça 
insanlar yalan söyleme yoluna gitmezler.

Bu ilkeleri tercihlerin açıklanması konusuna uyguladığımızda şunları söyleyebiliriz: 
Tercih le rin i yanlış yansıtm aktan, bu konuda yalan söylemekten çıkar 
sağlayabildiklerinde insanlar gerçek tercihlerini gizler ya da yanlış yansıtırlar. Böyle bir 
çıkar sözkonusu olmadığında (bireylerin sonucu değiştirecek hiçbir güçleri olmadığı, 
ekonominin atomsuz nitelik taşıdığı, bu anlamda tam rekabetin bulunduğu bir ekonomide) 
insanların tercihlerini olduğu gibi yansıtmaları doğaldır, insanların tercihlerini yanlış 
yansıttıkları, bu alanda da yalan söyledikleri bilindiğine göre gerçek yaşamın tam 
rekabetten çok uzak olduğu söylenebilir. Ya da tam tersine, gerçek yaşamda tam 
rekabetin varlığı sözkonusu olmadığına göre insanların tercihlerini yanlış yansıtmaları 
doğaldır. <77>

Bizce bu söylediklerimiz aşağıda kısaca ele alacağımız, daha ziyade bu konuda 
ulaşılmış sonuçlan belirtmekle yetineceğimiz dürtü uyuşmazlığı konusunun özünü 
yeterince açıklamaktadır. Diğer bir deyişle, yoğun matematik kullanılarak ulaşılan, 
aşağıda belirteceğimiz sonuçlar yukarıda anlattığımız görüşlerin matematik kanıtlaması 
niteliğindedir.

Bir kaynak dağıtım süreci (KDS) bazen dev bir bilgi işlem sistemi olarak alınır. 
Böyle bir sistem ekonomik ajanlar arasında dağılmış bilgileri kullanır. Bu bilgiler ajanların 
tercihlerine, teknolojilerine, kaynaklarına aittir. Sistem bu bilgilerle kaynakların nasıl 
akması, ayrılması gerektiğini belirlemeye çalışır. Ekonomik birimler arasında bilgi iletişimi 
olur, bu bilgiler hesaplanarak işlem görürler, sonuçta kaynak dağıtıcı kararlar ortaya 
çıkar. Elde olunan seçenek süreçler istenilir, optimal kararlar yönünden karşılaştırılıp 
değerlendirilir. (Hurwicz, 1986: 1441).

Örneğin piyasa mekanizması bir KDS'dir. Piyasada oluşan fiyatlar ajanlara 
birbirlerinin tercihleri, teknolojileri, kaynakları hakkında bilgi verir. Bu bilgi iletişimine 
dayanarak ajanlar kaynaklarını nasıl ayıracaklarına karar verirler. Ama tek KDS piyasa 
mekanizması değildir. Başka KDS'ler de vardır. Örneğin merkezi planlama da bir KDS'dir 
(Ersel, 1978: 11, 13). '

Bu çeşitli KDS’ler çeşitli iyilik ölçütleriyle karşılaştırılıp değerlendirilebilir. Bu 
ölçütler örneğin adalet, Pareto etkinliği gibi kavramlar olabilir.*78) Böylece şu KDS adalet 
açısından diğerinden üstündür ya da bunlardan biri Pareto optimumunu sağlar, diğeri 
sağlamaz gibi savlar ileri sürülebilir. Dürtü uygunluğu (incentive compatibility) da bu iyilik 
ölçütleri arasında yer alır. Şimdi bu kavramı ele alarak açıklamalarımızı sürdüreceğiz. 
Yalnız ona geçmeden önemli bir noktaya değinmek istiyoruz.

Eski, geleneksel gönenç ekonomisinde yapılan şey bir süreci, örneğin tam
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rekabeti esas, veri almak; onun Pareto etkinliği gibi niteliklerini araştırmaktır. Yani önce 
bir KDS (tam rekabet) alınmakta, sonra bu sürecin istenilir özelliklere sahip olup olmadığı 
İncelenmektedir. Genellikle yalnızca tek bir KDS (tam rekabet) ve yine yalnızca tek bir 
iyilik ölçütü (Pareto etkinliği) kullanılmaktadır. Oysa son zamanlarda L. Hurwicz'in 
önderliğinde kaynak dağıtım süreçleri anlayışı ortaya çıkmıştır. Bu anlayışta geleneksel 
yaklaşımın tersine bir yol izlenmektedir: Önce tek bir KDS, tek bir iyilik ölçütü anlayışı 
terkedilm iştir. Sonra işlemler tersine döndürülmektedir: Önce istenilir özellikler 
belirlenmekte, sonra bu nitelikleri yerine getirebilecek KDS'ler araştırılmaktadır. Bu KDS 
anlayışının ileride büyük önem kazanacağı görüşündeyiz.

Bilgi ajanlar arasında dağıldığı için bir ekonomik ajanın yanlış bilgi vermesi daima 
olanaklıdır. Bu olanak KDS oluşturulurken gözardı edilirse sistemin iyi işlememesi 
olasılığı yüksektir. Dürtü uygunluğu Hurwicz tarafından 1972'de ileri sürülmüştür. Bu 
kavram gerçekleştiğinde sürece katı lanlar sürecin kurallarına uymamayı çıkarlarına 
uygun bulmayacaklardır. Diğer bir deyişle, dürtü uygunluğu olan bir süreçte ajanlar 
tercihlerini yanlış yansıtmayacaklar, yalan söylemeyeceklerdir.

Dürtü uygunluğu kavramının geçmişi A. Smith'in görünmeyen el anlayışına kadar 
indirilebilir. Bu kavram ve ilgili konular 1930'lardaki sosyalist ekonomi tartışmalarında da 
önemliydi. Bu tartışmalarda bir taraf sosyalist ekonominin kaynakların etkin dağılımım 
sağlamasını olanaksız ya da çok güç buluyordu. Karşı taraftakiler sosyalist ekonominin 
işleyebilirliğini savunuyorlar, bunun için bir işleme mekanizması öneriyorlardı (Ledyard, 
1987: 739; Ersel, 1978: 12).

İncelememizi sürdürmek için özel ve kamu malı ayırımına kısaca değinelim. Özel 
bir malın (örneğin elmanın) şu özelliği vardır: Bir kişinin bu malı yemesi diğer bir kişinin 
aynı malı tüketebilme olanağını ortadan kaldırır. Özel mallarda kişi fiyatını ödemeden 
malın sağlayacağı doyumdan yararlanamaz.

Buna karşılık bir kamu malını bir kişinin tüketmesi diğer bir kişinin aynı maldan 
tüketimini dışlamaz ve azaltmaz. Ayrıca kamu malı üretildiğinde kişi bu mal için ödeme 
yapmış olsa da, olmasa da aynı miktar kamu malına sahip olacaktır. Kamu mallarına 
örnek olarak bir ülkenin savunması, bir sokaktaki elektrik aydınlatılması gösterilebilir. Bu 
mal ve hizmetlerden bir kişinin tüketiminin diğerlerinin tüketimini azaltmadığı bellidir. Aynı 
şekilde bu malların üretim masraflarına katkıda bulunmamış kişiler de aynı maldan 
yararlanmaya devam ederler.

Böyle olduğu için kamu mallarında kişilerin gerçek tercihlerini saklamalarında 
çıkarları olduğu söylenir. Bu nitelikte bir görüşü P.A. Samuelson 1954'de ileri sürmüştür. 
Çünkü rasyonel kişiler sözkonusu mal için tercihlerinin gerçekte olduğundan çok daha 
az olduğunu söyleseler de, böylece malın masraflarına katkıları çok az olsa da 
başkalarının parasıyla üretilecek bu kamu malını kullanmalarının engellenmeyeceğini 
bilirler. Böylece kişiler başkalarının ödediği parayla yarar sağlama (başkalarının ödediği 
miktar üzerinde "free rider” olma) yoluna gidebilirler. Örneğin sokak lambasının 
oluşturulması konusundaki isteğini, tercihini olduğundan az gösteren mahalleli bu işten 
kârlı çıkar. Çünkü başkaları ışık direğini diker; bu işin masrafına katlanır; anılan kişi de 
(açıkladığı tercih ölçüsündeki) az masrafla istediği sonucu sağlar.

L. Hurwicz (1986: 1446) şu soruları soruyor: Samuelson'un bu olanaksızlık 
(tüketicinin tercihini yanlış, eksik bildireceği) savı geçerli midir? İkinci olarak Samuelson 
bu konuda kamu mallarıyla özel mallar arasında ayırım yapmakta haklı mıdır?

Aynı soruları Hurwicz (1986: 1451, 1452) şöyle yanıtlıyor: Birinci sorunun yanıtı 
olumludur. Samuelson’un savı geçerlidir. Ama bu sonuç, biraz şaşırtıcı olarak, birçok 
kişinin beklentisinin tersine, kamu mallarının yarattığı bir durum değildir; özel mallar
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sözkonusu olduğunda da ortaya çıkabilir. Yani Samuelson ikinci soruyla ilgili olarak haklı 
değildir. Dürtü uyuşmazlığı vardır, bu uyuşmazlık kamu olsun özel olsun tüm mallarda 
sözkonusudur. <79>

Böylece dürtü uyuşması konusunda bir olanaksızlık ortaya çıkmaktadır: Ersel'in 
(1978: 61) ifadesiyle "Ele alınan ekonomide sonlu sayıda üretim ve tüketim birimi yer 
alıyorsa WRS (Walrasgil Rekabetçi Süreç, bu yazıda kullandığımız terimlerle neoklasik 
genel denge modeli) bireysel dürtü uygunluğunu sağlayamaz. Çünkü tüketicilerin 
tercihlerini, üreticilerin de üretim kümelerini yanlış iletmeleri olanaklıdır ve bu onlar için 
yarar sağlayabilir." (8°)

c. Arrow Olanaksızlık Teoremi
Bireysel tercihlerden hareketle toplumsal tercihlere ulaşabilme olanağının varolup 

olmadığı çok önemli bir sorundur. Bilindiği gibi Arrow Olanaksızlık Teoremiyle bu sorunu 
incelemiştir. Ulaştığı sonuç ise hayal kırıcıdır. Yani bazı basit, açık, varlığı gerekli, 
zararsız koşulların varlığı sözkonusu olduğunda toplumsal tercih işlevine ulaşmaya 
olanak yoktur. Diğer bir deyişle, bireysel tercihlerden toplumsal tecihlere varılamaz. Aynı 
teoreme göre grup hareketi rasyonel bireysel harekete benzetilerek anlaşılamaz. 
Bireyler geleneksel iktisatçıların anladığı biçimde rasyonel olsalar bile bu kişilerin 
oluşturdukları gruplar rasyonel olmayacaktır.

Bu teoremle ilgili alanlarda çok yoğun tartışmalar yapılmış ve yapılmaktadır/81) Biz 
başka çalışmamızda (Bulutay, 1979: 111-114, 130-138) incelediğimiz bu konu üzerinde 
burada fazla durmayacak, ilginç gördüğümüz bazı noktalara değinmekle yetineceğiz. 
Açıklamalarımızda K.J. Arrow, A. Sen, J.S.Chipman'dan aldığımız alıntılara dayanacağız.

A. Sen (1985: 1765, 1766) şunları yazıyor: Bir toplumun üyelerinin tercihlerinden 
bu topluluk için toplumsal tercihe ulaşılabilir mi? Arrow'un Olanaksızlık Teoremi (buna 
"Genel Olanaklılık Teoremi" deniyor) bu soruya yanıt arıyor. Arrow sorunu aşağıdaki 
sözlerle açıklıyor:

Her anlamlı toplumsal tercih (seçim) işlevinin uyması gerekli nitelikleri ele alıyoruz. 
Sonra bu niteliklerin (koşulların) yerine getirilmesi olanaklarını araştırıyoruz. Şanslıysak, 
bu olanakları gerçekleştirecek yalnızca tek bir tercih işlevi varolacaktır. O kadar şanslı 
değilsek sözkonusu koşul ya da belitleri (aksiyom) sağlayan çeşitli tercih işlevleri 
varolabilecektir. istenilen (anılan) koşulları yerine getiren bir toplumsal tercih işlevinin 
varolmaması ise aşırı talihsizlik olacaktır.

Üzerinde durmakta olduğumuz Arrow Olanaksızlık Teoremi gerçekteki, geçerli 
sonucun aşırı talihsizlik durumu olduğunu ifade etmektedir. Yani üyelerin bireysel 
tercihlerinden hareket edilerek toplum için bir toplumsal tercih işlevine ulaşılamaz.

A. Sen (1985: 1766, 1769) şöyle devam ediyor: Anlatılan Arrow'un olanaksızlık 
sorununun eski oy paradoksunun bir genelleştirilmesi olduğu söylenir. Arrow da bu 
görüşü doğrular yönde açıklamalarda bulunmuştur. Ama bu görüş doğru değildir. 
Arrow’un sorun ve sonucunu yalnızca oy paradoksunun genelleştirilmesi olarak 
göremeyiz. Arrow'un sorununun oy paradoksunun çok ötesinde bir özgünlüğü ve 
kapsamı vardır.

Yine Sen'e (1985: 1768, 1769) göre Arrow'un olanaksızlık yaklaşımının gelir 
dağılımı sorunlarına uygulanamamasının nedeni Arrow'un teoremini kanıtlama süreci 
içinde yer alan tarafsızlık ilkesidir. (Yazıda (s. 1768, 1769) tarafsızlık kavramı 
tanımlanıyor, basit bir örnekle açıklanıyor.) Burada önemli bir nokta şudur: Arrow 
başlangıçta herhangi bir tarafsızlık varsayımına başvurmamaktadır. Tarafsızlık ilkesini 
kanıtlama sürecinde oluşturmaktadır.
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Gönenç iktisadı açısından bakıldığında, (kişiler arası fayda karşılaştırılmasının 
olanaksız sayılmasına ek olarak) tarafsızlık sonucu Arrow'un yaklaşımı çerçevesinde 
oluşturulduktan sonra geriye ilginç bir toplumsal seçim yolu kalmamaktadır.

iktisat yazınında toplumsal gönenç işlevi alanında bir karışıklık vardır. Arrovv'un bu 
kavrama verdiği anlam Bergson’un, Samuelson'un verdiği anlamdan farklıdır. Bu da tabii 
bu konuda belirsizlikler, karışıklıklar yaratmaktadır.

J.S. Chipman (1982: 175) bu konuda şunları söylüyor: Bergson-Samuelson 
yaklaşımının, ya da diğer herhangi bir yaklaşımın ileri sürebileceği, hareket alanında 
gerçek bir yön gösterici sağlama şeklinde bir savın önünde temel engel Arrovv'un 
Olanaksızlık Teoremidir. Teoremin önemi de bu noktadadır. Bu teorem bizi filozofun taşını 
bitmeyen bir çabayla araştırmaya girişmemeye çağırır. Ama acı ve hüzünle söylenebilir 
ki, teoremin kendisi, yarattığı büyük araştırma ve yazılarla böyle bitmeyen bir çaba 
oluşturmuştur. <82>

25 Nisan 1988

NOTLAR
(1) (Debreu, 1984: 267) yo göre matomatiksol iktisadın doğuşu için simgesel bir tarih olarak 

Fransız düşünür A. Cournot'nun ünlü yapıtının yayınlandığı 1838 yılı alınabilir. Aralarında 
nadiren oybirliğine ulaşan iktisatçılar bu tarihte anlaşırlar. Matematiksel iktisatta çağdaş 
dönemin simgesel başlangıcı ise 1944 yılıdır. Bu yılda John von Neumann ve Oskar 
Morgenstorn oyun kuramını ileri süren kitaplarını yayınladılar. Bu kitap iktisat kuramında 
büyük değişme ve gelişmelere neden olmuştur.
Debreu'nün Nobol ödülü alışı nedeniyle yaptığı konuşmayı içeren, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında matematiksel iktisatta kendi önemli katkılarıyla ilgili önemli gelişmeleri özetleyen 
bu yazıda P.A. Samuelson'dan çok sözedilmemektodir. Oysa Samuelson'un özellikle ünlü 
yapıtıyla (Samuelson, 1983) 1930'ların sonları ve 1940'ların başlarında iktisada matematiği, 
özellikle türevsel hesabı sokmada büyük katkı sağladığı bilinmektedir. Bu konularda özellikle 
J.R. Hicks'in de önemli katkıları olmuştur. (Bu konuda ileride verilecek not 55‘e de bakılabilir.) 
Debreu'nün sözkonusu açıklamasında Samuelson'dan pek sözetmemesinin nedeni İkinci 
Dünya Savaşı sonrası matematiksel iktisadında başlangıçta türevsel hesabın önemini 
yitirmesidir. Nitekim yeni bir yazısında Debreu (1987: 402) matematiğin temel görevlerinden 
birinin iktisatta gereksiz şeyleri kovmak olduğunu, örneğin iktisattan türevsel hesabı 
temizleyerek bu görevi yerine getirdiğini söylemektedir. Bu itibar yitirme eğilimi Samuelson'ca 
da kabul edilmekte, basımının yirminci yılında (1965) sözü edilen kitabındaki Newton'cu 
türevsel hesabın eski sayıldığı belirtilmektedir. Ama daha sonra matematikçi S. Smale'ın 
iktisada girişiyle türevsel hesabın iktisatta yeniden itibar kazandığı eklenmektedir 
(Samuelson, 1983: xviii).
Benzer bir açıklama (Arrow vd, 1981: 1-14) de yer almaktadır. Bu kitapta matematiksel 
iktisadın tarihi üç döneme ayrılmaktadır. Bu ayırımın kaba olduğuna, dönemler arasında 
kaymaların bulunduğuna, belirtilen tarihlerin kesin olmadığına dikkat çekildikten sonra 
dönemler şöyle açıklanmaktadır: i) Türevsel hesaba dayanan marjinalist dönem (1838-1947).
ii) Küme kuramına, doğrusal modellere dayanan dönem (1948-1960). iii) İçinde bulunduğumuz 
1961 sonrası birleştirme dönemi. Son dönemde çağdaş matematiksel iktisat türevsel hesabı,
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küme kuramını, doğrusal modelleri birleştirmektedir. Bu dönemde ayrıca matematik iktisadın 
hemen her alanına yayılmıştır.
Bir başka yazıya (Anderson, R.M., 1937) göre 1950 vo 1960'larda genel denge kuramında 
türevsel hesabın yerini geniş ölçüde sabit nokta teoremleri vo içbükey kümeler kuramı 
almıştır. Türevsol hesabın genel denge kuramından kovulmasında ana, anahtar rolü "Theory 
of Value" adlı kitabıyla oynayan G. Dcbrcu, başka bir yapıtıyla (Debreu, 1970. Bu yazı için 
Bulutay (1979: 218-221)0 bakılabilir) türevsol yöntemi yeniden iktisada sokmuştur. Tabii 
bugün iktisatta kullanılan türevsel hesap 1940'lardaki düzeyinde değildir; yeni matematiksel 
alan vo bulgularla çok zenginleştirilmiştir.

(2) F.H. Hahn (1983: 32) Samuelson'un bilimde verilerle yanlışlanabilir öneriler ileri sürülmesi 
gerektiği kanısında olduğunu, oysa bilimsel çabalarda anlamanın da önem taşıdığını belirtiyor. 
Sonra yoğun matematik kullanılarak bazı koşullarda Arrow-Debrcu rekabetçi dengesinin 
varlığının, Pareto etkin nitelik taşımasının, bir koalisyonca bozulmayacağının 
kanıtlanabilmesi sonuçlarını ele alıyor. Samuelson'un bu sonuçların yanlışlanabilir öngörüler 
olmadığını söyleyeceğini kaydediyor. Bunları belirttikten sonra Hahn kendi görüşlerini şöyle 
açıklıyor: Yoğun matematikle sağlanan sözkonusu sonuçların merkezileşmemiş ekonomileri 
anlamamıza büyük katkısı vardır. Bunlarla kendi özçıkarını düşünüp piyasa sinyallerine göre 
hareket eden ajanların (tüketici, üretici) davranışlarıyla bir kaos değil, tutarlı bir bütünlük 
yaratacakları savının enazından mantık açısından olanaklı olduğunu öğreniyoruz. Önemli 
ölçülerde artan getiri, dışsal ekonomiler, az sayıda ajan, varolmayan piyasalar gibi olguların 
bu savı geçersiz kılabilmesinin nedenini anlıyoruz.
İktisatta matematik kullanılmasının yararlarına (Debreu, 1984: 274, 275; Debreu, 1987) de de 
değiniliyor.

(3) Burada (Hayek, 1945: özellikle 214, 217-220) do yor alan aşağıdaki görüşleri aktarmak 
istiyoruz: Belirli bir zaman ve mekanda eğilimler, veriler, koşullar (kişinin tercihleri, olanakları, 
kaynakları, karşılaştığı olaylar gibi) vardır. Bunlar hakkında en iyi bilgiye kişilerin kendileri 
sahiptir. Böyle olduğuna göre bu alanlarda kararlar da onlar tarafından (ya da onların etkin 
işbirliğiyle) verilmelidir.
Ama sorun burada bitmomoktodir. Kişinin içindo bulunduğu geniş ekonomik çevre vo sistemle 
uyuşmasını sağlayacak bilgiye do gereksinimi vardır. İşte fiyat mekanizmasının gerçek işlevi 
bu bilgiyi sağlamasıdır. Böylece fiyat sisteminin en önemli niteliği bilgide ekonomi 
sağlamasıdır. Diğer oır deyişle, fiyat mekanizması sayesinde kişi uygun bir karara 
ulaşabilmek için çok az şey bilmek goreksinimindedir. Çok sayıda kişiye dağılmış bilgiyi 
piyasa on etkin (kişinin bilmesi gereken bilgiyi enaza indirerek, bilgiyi yalnızca ilgililere 
geçirerek) biçimde sağlamaktadır. Böylece piyasada ajanların (tüketici ve üretici) hareketleri 
on otkin biçimde koordine edilebilmektedir.
Örneğin bir hammaddenin (teneke gibi) kıtlığının arttığını düşünelim. Bunun sonucunda bu 
maddenin fiyatı artacaktır. Yalnızca bu fiyat artışına bakarak (enaz ölçüde bilgi goreksimini 
duyarak) ajanlar uygun kararlara ulaşabilecekler, sözkonusu hammaddeyi daha dikkatli, 
etkin biçimde kullanacaklardır. Bu sonuca varan kişinin sözkonusu kıtlık artışının nedenlerini 
bilmesi gerekmemektedir. Kimse de şöyle şöyle yapılacaktır diye bir emir çıkarmamıştır. Bu 
durum harika bir sonuçtur.

(4) Tellal konusunda (Bulutay, 1979: 234, 235; Ersel, 1978: 54) o başvurulabilir.
(5) Bu bahiste incelediğimiz temel seçim birimi, "içeren uyum" kavramı, bencillik ve diğergamlık 

konularında daha fazla bilgi (Bulutay, 1985; Bulutay, 1986: özellikle 94-114; Bulutay, 1987 a) 
dan sağlanabilir.
Darwin bir türde bir niteliğin sırf diğer bir türün yararı için oluştuğu kanıtlanırsa kuramının 
yıkılacağını söylemiştir. Çünkü doğal ayıklanmanın böyle bir sonucu üretmesi olanaksızdır 
(Darwin. 1859: 228, 229). (Bu konuda (Blaug, 1980: 24; Arak, 1984: 178) o de bakılabilir.) 
Böylece Darwin kuramında bencil olmayan davranışlara yer olmadığını ileri sürmüştür.
İlk bakışta bu ifadeyle Darwin'in kuram: için açık ve kesin bir ölçüt, bir sınama olanağı ortaya 
koyduğu düşünülebilir. Öte yandan Darwin'den günümüze değin, aşağıda bir kısmını
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belirteceğimiz, birçok diğergam davranış örneğinin ortaya çıktığı söylenebilir. Böyle olmasına 
karşın Darwin kuramı yıkılamamıştır. Neden?
Çünkü güçlü bir kuramı birkaç ters olguyla sınamaya, yıkmaya olanak yoktur. Önce kuram 
öngörülerine ters olgularla birlikte uzun süre yaşayabilir. Sonra güçlü kuramlar ters görünen 
verileri kurama uygun olgulara (içeren uyum kavramının diğergam davranışları bencil 
davranışlara çevirmesi gibi) dönüştürebilir.

(6) Bu yazıya (Gamlin, 1987: 41) göre Jarvis'in başlangıçtaki araştırmalarında toplumsal 
böceklere koşut toplumsal memelileri bulma amacı yoktu. Yalnızca sözü edilen memeli 
hayvanları inceliyordu. Dolayısiyle bu memelilerde üreyen dişileri bulmada güçlüğe uğruyor, 
bu durumu çalışmalarında başarısızlık nedeni sayıyordu. Sonra Jarvis, R. Alexandre'dan bu 
hayvanların toplumsal memeliler olabileceğini söyleyen bir mektup aldı. Bundan sonra üreyen 
dişinin azlığı, her kolonide tek bir üreyen dişi bulunması önem kazandı. Böylece kuramın, 
beklentilerin değişmesi başarısızlık göstergesi sayılan bir durumu önemli bir bulguya 
dönüştürdü.
Bu yazıda (Gamlin, 1987) anlatıldığına göre üreyen dişi koloniye egemen bulunmakta; sürekli 
biçimde koloninin diğer bireylerini, muhtemelen üretebilir nitelik kazanıp kazanmadıklarını 
belirlemek, kazanmışlarsa bunu engellemek amacıyla, koklayıp kontrol etmekte; azarlayıp 
hırpalamaktadır.

(7) Bencil olmayan davranışlar zaman boyunca, tarih içinde artmış mıdır? Bunun önemli bir soru 
olduğunun, kısa bir not içinde yanıtlandırılamayacağının bilinci içinde burada yalnızca bazı 
noktalara değinmekle yetineceğiz.
Barışçılığın, işbirliğinin, diğergamlığın çağdaş toplumlarda görülen düzeylerin çok üstüne 
çıktığı ilkel toplulukların varolduğunu biliyorum. Günümüzde Kalahari çölünde yaşayan bazı 
ilkel kabilelerde durum böyledir. Paranın, kazanç tutkusunun girmesinin bu kabileleri 
kökünden sarstığını, istenilir özelliklerinden uzaklaştırdığını belirten yazıları okuduğumu 
anımsıyorum. Margaret Mead'in yazılarında ilişkileri çok yumuşak, barışçı ilkel toplulukların 
varolduğunu görmüştüm. Bunlardan bazılarında geleneksel erkek kadın işlevleri bile tamamen 
tersine dönmüştü. (Ama Kalahari çölündeki sözkonusu kabilelerin pek barışçı olmadığını 
söyleyen araştırıcılar vardır. Son zamanlarda bir araştırıcının, M. Mead'in Samoa adası halkını 
çok barışçı olarak niteleyen araştırına sonuçlarını yanlış bulduğu, bu konuda yoğun bir 
tartışmanın yaratılmasına neden olduğu bilinmektedir.) Tabii ilişkileri çok sert, öldürme, 
intikam duygularına dayanan ilkel topluluklar da vardır. Örneğin bir Venezüella yerli kabilesi 
olan Yanomamo halkı sürekli şiddet, intikam ortamında yaşamaktadır. Dolayısiyle işbirliğinin, 
diğergamlığın ilkel topluluklarda mı, çağdaş toplumlarda mı daha yoğun olduğu sorusunun 
bizce açık bir yanıtı yoktur.
Ama çağdaş toplumlar orta, yeni çağın, örneğin 19. yüzyılın toplumları ile karşılaştırıldığında 
insanlararası ilişkilerin bugün çok daha yumuşak olduğu, diğergamlığın arttığı söylenebilir. 
Bunun temel nedeni de gelir düzeyinin artmış olmasıdır.
Bizce bu gelişme çok olumludur. Bu gelişmede kapitalistlerin, tüketicilerin, örneğin işçilerin 
tüketimine gereksinim duymasının büyük payı vardır. Yani bu olguda bencilliğin de büyük 
katkısı vardır. Keynes ekonomisinin temelinde de bu olgu yatar.
Ama burada J.M. Buchanan'ın ters yönde sayılabilecek görüşlerine de dikkat çekmek 
istiyoruz. Buchanan (1975) "Samaritan'ın çıkmazı ya da ikilemi” diye bir kavram ileri 
sürmektedir. Bu çıkmazla Buchanan aşağıdaki hipotezi kasdetmektedir: Çağdaş insan kendi 
türündeki karşıtlarının, onu avlayabilecek şekilde davranabilenlerin kendisini istismarını 
engelleyecek seçimleri yapabilme yeteneğini yitirmiştir. Çağdaş insanın.gelir ve gönenç 
düzeyinin yükselmesi onu yumuşatmıştır. Böylece anneler yaramazlık yapan çocuklarını 
dayak yerine çikolata ya da pastayla yola getirmeye çalışmaktadır. Ekonomiler büyük 
gönenç ödemeleri (işsizlik ödemeleri gibi) yapabilmektedir.

(8) Bu makalede (Kahnoman vd, 1986: 285) adalet ve sadakat düşüncelerinin Standard iktisat 
kuramında yor almayışının bu kuramla diğer toplumsal bilimler arasındaki en çarpıcı 
farklılıklardan birisini oluşturduğu belirtilmektedir. Bu farklılığın insan davranışı hakkında
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iktisat kuramının anlayışıyla normal yurttaşın sezgisi arasındaki fark olarak da alınabileceği 
kaydedilmektedir.
Bu görüşle karşılaştırılabilsin diye Samuelson'un (1983: 90) aşağıdaki görüşünü de aktarmak 
istiyoruz: "Gerçekto, akademik ortamda yor alan birçok iktisatçı, iktisadı sosyolojiden 
rasyonel ve irrasyonel davranış temeline dayanarak ayıracaklardır." Yani, yanlış 
anlamadıysak, Samuelson'a göre birçok iktisatçı iktisadı rasyonel, sosyolojiyi irrasyonel 
sayacaktır. Bu anlayışa göre adalet duygularını, adetleri, gelenekleri, kuruluşları gözönüne 
almak pek rasyonel olmayacaktır.
Burada (Morgan, 1978: 61) de gördüğümüz aşağıdaki görüşü de aktarmak istiyoruz: James 
Duesenborry'nin şu ilginç sözü varıdr: "İktisat halkın nasıl karar verdiği hakkındadır. Sosyoloji 
halkın neden karar verme olanağına sahip bulunmadığı hakkındadır." Gerçekten toplumsal 
baskılar, referans grupları, kabullenilen roller, aile yaşamının kaçınılmaz akışı birçok (kişisel) 
karara egemen olabilir.
Bu makalede (Kahneman vd, 1987: 287, 288; Frank, 1985: 104) anlatılan bir deneye göre 
sıcak bir günde plajda yatan, soğuk içecek gereksinimi duyan (kendini böyle kişilerin yerine 
koyan) kişilerin soğuk bira için ödemeye razı olacakları fiyat biranın lüks otoldon mi, yoksa 
bakkaldan mı alınacağına bağlı olarak değişmektedir. Denekler bira lüks- otoldon 
sağlanacaksa 2.65 dolar (deneklerin ödemeyo razı oldukları fiyatların ortancası olarak), 
bakkaldan alınacaksa 1.50 dolar ödemeye hazırdırlar. Böylece aynı mal için aynı koşullarda 
farklı fiyatlar ve istem sözkonusu olmaktadır.

(9) Bu konuda (Frank, 1985: 197) ye bakılabilir. Bu kitabın 10. kısmında (s. 194-213) toplumun 
organ nakli yanında, evlat edinmeye karşı tepkileri, zarar-yarar çözümlemelerine ahlak 
açısından yöneltilen eleştiriler, öğrenimin piyasada satınalınmasına karşı ileri sürülen itirazlar 
inceleniyor. Kısma, çakmağın yanıp yanmadığına bakılarak, bir parmağın kesilmesi 
karşılığında Cadillac arabaya sahip olma şeklindeki bahse tutuşma öyküsünün dramatik 
anlatımı ile başlanıyor (s. 192-194).

(10) Dini inançlarım gereği cuma günleri güreş tutmam. Dini inançlarım nedeniyle pazar günleri 
koşmam. Bu iki tümce aynı şeyi ifade ettiğinden aynı şekilde değerlendirilmelidir. Ama böyle 
değerlendirilmemektedir. İlk tümce bizim toplumumuzda söylenirse gericiliğin bir örneği olarak 
alınır. Buna karşılık ikinci tümce 22 Aralık 1937 salı akşamı televizyonda gösterilen "Ateş 
Arabaları" adlı filmde 20. yüzyıl başlarında dünyaca ünlü bir Ingiliz atlotince ileri sürülmekte ve 
yöneticilere karşı ısrarla savunulmaktadır. Bu örnekte tümce saygın bir kişisel inancın 
göstergesi olarak görünmektedir. Böylocc iki aynı nitelikte tümce çok farklı biçimde 
değerlendirilmektedir. Kanımızca bu farklı değerlendirme ortam farklılığının sonucudur.

(11) Bu konuda Fricdman'ın görüşü için (Bulutay, 1983 a: 261) e de bakılabilir. Bu konuda ilerideki 
32. nota da bakılabilir.

(12) Bilindiği gibi A. Smith özel girişim ekonomisinin, kapitalist iktisat anlayışının kurucusu sayılır. 
Öte yandan Smith'in "Wealth of Nations" adlı kitabında yor alan bir söz vardır, kabaca şöyle 
der: "Aynı ticaret alanındaki kişiler eğlence gibi, hoş vakit geçirme gibi amaçlarla da bir araya 
gelseler, sonuçta konuşma kamu aleyhine, fiyatların yükseltilmesi yönünde bir anlaşmaya, 
işbirliğine dönüşür." (Samuelson, 1973:841; Shubik, 1984: 59).
İş, ticarot adamlarına bu sözlerin açıkladığı ölçüde güvenmeyen bir kişinin, Smith'in 
kapitalizmin baş savunucusu sayılması acaip değil midir? Bu konuda, aşağıda göreceğimiz 
"görünmeyen el ” anlayışına uyan bir yorumu Samuelson yapmaktadır. Samuelson'a göre 
Smith halkın yanındadır. Devlet müdahalesinin, iyi niyetle de yapılsa, işleri daha 
kötüleştireceğini düşünür. Dolayısıyle Smith, niyetleri iyi olmasa da işadamlarının serbest 
bırakılmasını savunur (Samuelson, 1973:841).
Diğer bir yorum (Den Uyl, 1986: 104) şudur: Smith'ci modelin "genç"e, "idealist"e, ahlaksal 
açıdan duyarlı kişilere cazip gelmediği açıktır. Gerçekten toplumu, kuramın bile saldırgan, 
sıradan, dar kafalı insanlar (predatory plıilistines) olarak gördüğü kişilerin (işadamlarının) 
eline vererek nasıl iyi bir toplum yaratabiliriz? "Bununla birlikte, (Smith'in) kuramı iki temel 
nedenle bazı entelektüellerin beğenisini kazanmıştır: i} Bu kuram entelektüellerin
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kapitalistleri sevmeden kapitalizmi sevmelerine olanak vermiştir, ii) İktisatçılar kuramı, 
üretken etkinlikleri bilimsel formüllere indirgeme eğilimi gösterdiği için sevmişlerdir. Çünkü 
Smith vo diğerleri insanı, yalnızca matematik hesaplamaya elverişli bir özçıkar 
mekanizmasına indirgemişlerdir."
Belki bu yorumlar doğrudur. Ama bizce başka bir yoruma da yer vardır: Sosyal felsefe 
alanındaki görüşlerini açıklayan kitabı (Theory of Moral Sentiments) da gözönüne alındığında 
Smith öz kişisel çıkarların önemi, kapitalistlerin etkinlikleri, niyetleri konularında lehte de 
aleyhte do, bazen birbiriyle çelişik şeyler söylemiştir. Ama sonraları A. Smith burjuva sınıfının, 
kapitalistlerin sözcüsü, simgesi olarak alınmıştır. Smith'in simge seçilmesinin nedenleri 
apaçık ortada değildir; bu seçimin geçerliliği, uygunluğu tartışmaya açıktır. (Bu konuda 
örneğin, (Blaug, 1978: 36-38) e bakılabilir.) Ama simge olduktan sonra Smith'in özel çıkara, 
kapitalizm ve kapitalistlere karşı olan bazı görüşleri gözardı edilmiş; bazı sözleri de ikinci 
ellerden olduğu gibi alınarak bilinçsizce yinelenip vurgulanmıştır.
Burada A. Smith hakkında bir kitapta (Finkolstoin vd, 1973: 36) rastladığımız bir görüşü do 
aktarmak istiyoruz: "Onun (Smith'in) tutarsızlıkları bile yararlı (fruitful), kuramsal eksiklikleri 
bile verimli olmuştur." Böylece bir kimseyi büyük saymaya karar verdiğinizde ya da böyle bir 
karar verildiğinde onun anlamsız hor sözünde bilo keramet bulmanız kolaydır.

(13) Bu konular için (Pollak, 1978) e bakılabilir. Bu yazıda özetle şunlar söyleniyor: Zevk 
oluşturulmasını vo değişmesini iktisadi çözümlemeye sokmak isteyenler iki gruptur. Bir grup 
değişen zevklerin gönenç açısından sonuçlarıyla ilgilidir. Diğer grup zevk değişmesinin ailenin 
davranışı, istemi üzerindeki etkisini gözönüne almaktadır.
Zevk değişmesinin aile davranışı üzerindeki etkisini gözönüne almanın (ikinci grubun 
yaklaşımının) çeşitli yolları vardır. Bu konuda ilk seçim zevk değişmesini dışsal ya da içsel 
olarak ele almaya karar vermektir. Pollak'a (1978) göre zevk değişmesini içsel olarak ele 
almanın dört farklı yolu vardır. Bunlardan ilk ikisi metinde belirttiğimiz, Pollak'ın bu yazısında 
kısaca incelediği "adet oluşturulması" vo "karşılıklı etkileşim içinde tercihler" girişimleridir. 
Diğer ikisi tercihleri reklamın ya da fiyatların etkilemesidir.

(14) Devletin topluma müdahale etmemesi ilkesi kabul edildiğinde bugünün yaşamında yer alan 
birçok önlem, politika ve kurumdan vazgeçilmesi gerekecektir. Bunlar (Friedman'ın bu 
alandaki görüşleri) hakkında çok özet nitelikte bilgi için (Samuelson, 1973: 848) e bakılabilir. 
(Frank, 1985: vi) da bir izlenceyi değerlendiren iki iktisatçının hırsızlığa engel olmanın 
toplumsal bir kazanç yaratmayacağı görüşünü savundukları belirtiliyor.

(15) Burada Hayek'in değişmeye, yeniliğe karşı olan tutuculuğu benimsemediğini söylediğine de 
dikkat çekmek istiyoruz (Hayek, 1948 b).

(16) Yazının bu kısmını yazdığım gün (5 Ocak 1988) akşam televizyonda Türkiye İşveren 
Sendikası Gonı.ı dekanının görüşlerini dinledim. Şu noktalar dikkatimi çekti: Hür teşebbüs 
olduklarını beimen Genel Başkan eşitsizlikten yakınıyordu; devletin eşitliği mutlaka 
sağlaması gerektiğini vurguluyordu. Eşitliğin gerçekleştirilmesini isterken kasdettiği büyük 
olasılıkla günümüzde dışsatıma tanınan büyük teşviklerin sanayicilere do sağlanmasıydı.
Bu örnek işadamlarının da fırsat eşitliğinin yokluğundan yakındıklarını göstermektedir. Ama 
onların istediği fırsat eşitliğinin yaşama başlat kon herkesin eşit olanaklara sahip olması 
şeklindeki gerçek fırsat eşitliği-ile pek ilgisinin bulunmadığı açıktır.

(17) Smith'in bu nitelikte açıklamaları için (Samuelson, 1973: 41, 43, 840) a da bakılabilir.
(18) Neoklasik iktisat kuramı, kapitalist ekonomi anlayışı özçıkarları peşinde koşan kişilerin 

toplumsal gönenci ençoklaştıracağını söyler. Kişilerin, işadamlarının davranışlarında kamu 
yararını düşünecekleri şeklinde bir savın bu kuramda yeri yoktur. Böyle olmasına karşın 
bizdeki işadamları, bunların en ünlüleri sürekli olarak tüm davranışlarında kamu yararını en ön 
planda tuttuklarını söylerler. Hep kamu yararlarını gözönüne aldıklarını savlarlar ama 
davranışlarının sonucu kişisel servetlerinin astronomik rakamlarla artmasıdır.

(19) Bu nitelikte bir görüş için (Samuelson, 1973: 632, 841) e bakılabilir. Samuelson'a göre 
Smith'in ünlü kitabında yaptığı devletin, iyi niyetlerle de olsa, iktisadi yaşama yaptığı 
müdahalelerin zararlarını ortaya koyan birçok örneği saymaktır. Samuelson aynı yerde (s.
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841) Smith'in görünmeyen el kavramının kanıtını, hatta anlamını kendi öğrenciliği zamanında 
(1930'larda) bile kimsenin bilmediğini söylemektedir.
Bu konuda Blaug (1978: 59, 62, 63) şunları söylemektedir: Smith'in bu alandaki 
düşüncelerinin naif mantıklama, felsefe görüşlerinden ileri gitmediği anlayışı vardır. Oysa 
Smith'in görüşleri bu kadar yetersiz değildir. Tam ve doyurucu olmasa da Smith bu konuda 
kanıtlama getirmiştir. ,
Yine Blaug'a (1978: 65) göre çözümleme yeteneği ölçüleriyle değerlendirildiğinde Smith 18. 
yüzyıl iktisatçılarının en büyüğü değildir. Ama iktisat sürecinin niteliği hakkında keskin 
sezgiler açısından, kuramsal yetkinlikten ziyade iktisadi bilgelik yönünden ele alındığında 
Smith'in 18. hatta 19. yüzyılda bir eşiti yoktur.

(20) Bu sınırlılıklar için örneğin (Samuelson, 1973: 632, 633) e bakılabilir. Smith de bu sınırlılıkların 
farkındadır (örneğin, Blaug, 1978: 59, 60, 64, 65).

(21) Buradaki açıklamalarımızda (Sen, 1982: 62-65) e dayanıyoruz. PD konusunda aynı kitabın 
diğer sayfalarına (Sen, 1982: 75, 76, 102, 103) e de bakılabilir.
Burada bu oyuna, anlatılan örneğe bakılarak "tutuklunun" çıkmazı demenin sakıncasına, 
yarattığı yanlış izlenimlere değinmek istiyoruz. Bizce oyuna örneğin "bencilliğin" çıkmazı 
demek daha uygun olurdu.

(22) Birçok yerde PD konusunun incelendiğini gördük. Yazımızın bu kısmını yazarken, yukarıda 
belirttiğimiz kitabın ötesinde, (Borch, 1968: 132, 133; Shubik, 1982: 254, 255, 286, 287, 293, 
294: Parfit: 1984: 56-66; Frank, 1985: 132-136; Krebs vd, 1987: 257-267) den yararlandık.
Bir yazıya (Rapoport, 1987: 974) göre ikiden fazla oyuncu sözkonusu olduğunda PD 
“topluluğun trajedisi" (tragedy of commons) oyununun bir çeşidi haline dönüşür. Bu oyuna 
göre köye ait ortak otlakta otlayan ineklerine bir inek eklemek her çiftçinin çıkarınadır. Ama 
her çiftçi böyle özel çıkarına göre hareket ederse otlakta ot kalmaz. Bu da her çiftçinin 
zararınadır. Ticari balıkçılıkta ulusların fazla kâr için aşırı avlanmaları da bu oyuna bir örnek 
olarak gösterilebilir.
Aynı yazıya (s. 975) göre PD ve onun genelleştirilmesiyle ortaya çıkan "topluluğun trajedisi" 
Kant'ın aşağıdaki ilkesine mantıksal dayanak, haklılık kazandırmaktadır: Başkalarının hareket 
etmesini istediğin şekilde hareket et.

(23) Benzer nitelikte görüşler için (Shubik, 1982: 293; Simon, 1985: 303) e başvurulabilir.
(24) Bu nitelikte görüşler için (Parfit, 1985: 58, 59) a bakılabilir. Bu kitapta yaşamda iki kişilik 

PD'nin yanında çok kişili çıkmazların da sözkonusu olabileceği belirtiliyor. Bunlar arasında en 
genel gerçek çıkmazların "katılanların çıkmazları" olduğu belirtiliyor. Bu çıkmazlarda kamu 
malları sözkonusu olmaktadır. Burada kişilerin katkıları ile üründen, hizmetten elde 
edebilecekleri sonuçlar arasında dengesizlikler ortaya çıkabilmektedir. Bu konularda ilginç 
araştırmalar yapılmaktadır.

(25) Aynı nitelikte görüşler (Sen, 1982: 76-78) de de yer alıyor. Burada bazı ahlak modelleri 
(Kant'ın, Sidgwick'in, Rawls’un, Haro'nin, Suppes'in, Harsanyi'nin görüşleri) kısaca 
incelendikten, tutuklunun itirafı lehinde bir ahlâk kanıtını bulmanın güçlüğüne değinildikten 
sonra şunlar söyleniyor: Herkes kendi özçıkarlarını rasyonel biçimde izleyecek yerde ahlakın 
gereklerine uysaydı, herkes daha iyi durumda olacaktı. Bu sonuç gerçekte hiç de şaşırtıcı 
değildir. Çünkü genel iyi için bazı bireysel çıkarlardan özveride bulunulması, herkesi daha iyi 
yapmayı amaçlayan ahlakın ötedenberi bilinen bir ilkesidir.

(26) Bu izlenceye önceki bir yazımızda (Bulutay, 1987 a: 67, 73) kısaca değinmiş, Axelrod'un 
araştırmalarını ileride incelemeyi umduğumuzu belirtmiştik. Şimdi bu incelemeyi yapıyoruz.

(27) Axelrod (1984: 13), bugünün hareketine oranla bir sonraki davranışın ağırlığı ya da önemine w 
demektedir. Bu niteliğiyle w bir "discount parameter"idir.
incelemekte olduğumuz TFT izlencesini kararlı yapan vv'nin kritik değeri (T-R)/(T-P) ve (T-R)/ 
(R-S)don hangisinin daha büyük olduğuna bağlıdır. Kararlılığı sağlayabilmesi için w bunların 
büyüğünden küçük olmamalıdır (Axelrod, 1984: 59, 207, 218).
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Örneğin yukarıda verilen ikinci PD oyununda T=5, R=3, P=1, S=0'dır. Böyle olduğuna göre 
T-R/T-P = 5-3/5-1 = 2/4'dür, Aynı şekilde T-R/R-S = 5-3/3-0 = 2/3'dür. Bunlardan büyüğü 
sonuncusu, yani 2/3'dür. Böylece bu oyunda TFT'nin kararlılığını sağlayabilmesi için w'nin 
2/3'den az olmaması gerekir.

(28) Bu anlattıklarımız TFT'nin, herkesin bencil davrandığı, işbirliğinden kaçındığı izlenceye ("Ali D" 
izlencesine) egemen olabileceğini göstermektedir. Bu durumun tersi olamaz mı? Yani TFT gibi 
iyi huylu bir izlenceye egemen olan bir strateji ortaya çıkamaz mı? Axelrod'a (1984: 67, 68, 
99) göre bu konuda şaşırtıcı ama hoş bir bakışımsızlık vardır. Dolayısiyle yukarıdaki sorunun 
yanıtı "lıayır"dır.

(29) Bu örnek için (Krebs vd. 1987: 262; Axelrod, 1984: 98) e dayanıyoruz. (Krebs vd, 1987: 
263-266) da yarasalarda, bazı maymun ve babonlarda benzer işbirliği davranışlarına 
rastlandığı anlatılmaktadır.
Diğer bazı yazılarda (May, 1987: 16; Clıcrfas, 1987) da diğer bazı balıklarda, bazı kuşlarda 
TFT niteliğinde izlencelere rastlandığı kaydedilmektedir.

(30) Örneğin bir araştırmada (Boyd vd, 1987) yinelenen PD oyununda TFT niteliğinde hiçbir pür 
izlencenin, stratejinin kararlı olmadığı savı ileri sürülmektedir. May (1987: 16) bu savı 
değerlendirmekte, (Boyd vd, 1987) nin önemli noktalara değindiğini belirttikten sonra, yine de 
TFT'nin üstün niteliklerini koruyabileceğini söylemektedir.
Başka bir yazıda (Orbell vd, 1984) Albert Hirschman'ın 1970'de bir gruptan, topluluktan 
çıkabilme olanağının önemini vurguladığı ama PD'yc değinmediği; öte yandan PD üzerindeki 
çalışmaların gruptan çıkma seçeneğini ele almadıkları belirtiliyor. Bu yazı bu iki eğilimi 
(gruptan çıkma seçeneği ve PD'yi) birlikte ele almaktadır
Yazıya, sözkonusu grubu terketme seçeneğinin varlığının işbirliğinden kaçınanlardan çok, 
işbirliği yapanları topluluk dışına iteceği öngörüsüyle başlanıyor. Böylece kuramsal 
düşüncelerle grupta işbirliği yapanların sayısının azalacağı tahmini ileri sürülüyor. Ama 
yazarların uyguladıkları deneyler bu öngörüyü doğrulamamaktadır. Yani bu deneylere göre ve 
yazarların başlangıçtaki kuramsal öngörülerine ters olarak, işbirliği yapanlar grubu, 
işbirliğinden kaçınanlara oranla daha çok terketmemektedirler.
Yazarlar bu sonucu kuralların geçerliliğine, ahlaki düşüncelere bağlamaktadırlar. Böylece 
içinde bulunulan grupta işbirliği yapma ya da işbirliğinden kaçınma eğilimi gibi, topluluk içinde 
kalma ya da topluluğu terketme kararları da genel kurallar çerçevesinde verilmektedir. 
Ahlakın, adet vo geleneklerin belirlediği bu kurallar kişilerin özçıkarlarına ters biçimde 
davranmalarına neden olabilmektedir.

(31) Açıkladığımız kitabında Axelrod (1984) bencil çıkarları ile hareket eden kişiler arasında 
işbirliğinin nasıl geliştiğini araştırmaktadır. Burada merkezi otoritenin kişileri işbirliğine 
zorlaması sözkonusu değildir (s.6). Böylece merkezi bir zorlama olmadan bencil kişiler 
arasında karşılıklı yardımlaşma ortaya çıkabilmektedir (s. 69).
Bu kitabın son kısımlarında (Kısım 6-8) oyunculara, reformculara bazı öneriler (kıskanç, 
işbirliğinden ilk kaçınan olmama; hem işbirliğine, hem işbirliğinden kaçınmaya karşılık verme; 
çok zeki rolü oynamama, gibi) yapılmakta; işbirliği kuramının bazı sonuçları diğer alanlara 
yaygınlaştırmaktadır. Son kısımda (Kısım 9) bencil bireylerin değil de birbirini düşünen 
kişilerin, işbirliğine zorlayan merkezi otoritenin bulunması halinde durum İncelenmektedir.

(32) A. Schotter (1985: 54) aşağıdaki görüşü ileri sürüyor: Adam Smith serbest piyasa hakkında 
kuramını oluştururken şunları gözönüne alıyordu: Birbirlerinden ayrılmış bireyler 
topluluğundan oluşan bir ekonomi; bireylerin herbiri özçıkarları peşinde koşuyor; bireylerden 
hiçbiri, tabii piyasada rekabet dışında, diğer bir bireyin özçıkarı peşinde koşmasına müdahale 
etmiyor. Burada sanki herkes kendi başına ada gibidir; adalar diğer adalara kişisel olmayan 
(gayri şahsi) piyasalar ile bağlanmaktadır.
Hayek (1948: 135, 139) aşağıdaki görüşleri belirtiyor: Gerçek bireyciliğin esas niteliklerinden 
biri onun bir toplum kuramı olmasıdır. Gerçek bireycilik insanın toplumsal yaşamını belirleyen 
etkenleri anlama çabasıdır. Bu konuda aptalca genel bir yanlış anlama vardır. Bu yanlış 
anlamaya göre bireycilik tek (isolated), kendi kendine yeter bireylerin varlığını ileri sürer, ya
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da argümanlarını bu varsayıma dayandırır. Bu anlayış bireyciliğe uymaz ve reddedilmelidir. 
Gerçekte birey (kişinin benliği) aileyi, kişinin arkadaşlarını da içerir; ayrıca kişinin önem 
verdiği (para dışındaki) herşeyi içermesi de doğaldır.
Aynı yazının (Hayok, 1948) 154., 155. sayfalarında da benzer görüşler yer alıyor. Bu konuda 
yukarıda verilen 11. nota da bakılabilir.

(33) Bu örneklerin gösterdiği bir sonuç da şudur: Birçok kişinin sandığı ve söylediği gibi köylüler 
iktisat alanında, üretim alanında eski ürün ve yöntemlere bağlı, tutucu, irrasyonel değildir. 
Tersine belki aşırı ölçüde rasyoneldir. Yani, örneğin fındık, narenciye ağacına yönelmenin 
etkilerinin birkaç yıl sonra ortaya çıkabileceğini düşünmeden, bu ağaçların ürünlerinin fiyat 
değişmelerine hemen tepki göstermektedirler. Bu da, fiyatların zaman içinde düşmesi 
karşısında sonucun hayal kırıcı olmasına neden olabilmektedir. Bu açıklamalar rasyonalite 
kavramının belirsizliğini de ortaya koymaktadır.

(34) Şarlatanların ön plana çıkmasını eskiden şöyle anlardım: Topluluklar şarlatanla ciddi kişiyi 
ayıramadığı için şarlatanı ön plana çıkarmaktadır. Şimdi böyle düşünmüyorum. Topluluk 
şarlatanlaciddiyi pekala ayırabilmekte ama çoğunlukla şarlatanı yeğlemektedir.

(35) Burada son günlerde okuduğumuz bir yazıda (Jones, 1988: 59) belirtilen, ünlü Ingiliz fizikçisi 
Ernest Rutherford'a ait, kendi dönemlerinde bilimin nasıl yapıldığını anlatan aşağıdaki 
görüşlere dikkat çekmek istiyoruz: Bilim adamları yalnızca birbirloriyle konuşurlardı. Kamunun 
karşısına çıkmayı ne bekler ne de isterdik. Bilim adamları olarak keşiş gibi yaşardık. 
Bilgilerimizin yalnızca birbirimize yararlı olduğunu düşünürdük.
Aynı yazıda Ruthorford kendisinin bilimsel araştırmalar için bağış komiteleri peşinde koşmak, 
bazı makam sahiplerine hoş görünmek zorunda kalmayan kuşakların sonuncusuna ait 
olduğunu belirtiyor. Rutherford'un günümüz bilimsel araştırmalarının egemen niteliğini 
oluşturan bu girişimlere (bağış komitesi peşinde koşmaya) karşı olduğu anlaşılıyor. .

(36) Bu kitap (Frank, 1985) s. 36, 37'de bu konuda görüşler ileri sürmüş bazı yazarları da belirtiyor. 
Kanımızca bu önemli konuya eğilen bu kitapta önemli yeni görüşler ileri sürülmemektedir.

(37) Yeni bir yazıda (Wadhwani, 1987) Japonyanın deneyimine dayanılarak, kârın paylaşılması 
olgusunun durgunluk içinde enflasyon sorununu çözdüğü savının geçerliliğinin şüpheli olduğu 
sonucuna varılıyor.

(38) Bu nitelikte görüşler için (Son, 1982: 85, 106; Sen, 1987 a: 19, 20) ye bakılabilir.
(39) A. Smith'in ünlü yapıtında iktisadi gelişme ve büyümeye tanıdığı büyük önem (Blaug, 1978: 

63) de belirtiliyor.
(40) Freud'un bu nitelikteki bir görüşü için (Simon, 1978: 3) e başvurulabilir.
(41) Statman'a (1987: 742) göre Elster bir kitabında rasyonalite kuramlarını ince (dar) ve geniş 

diye ikiye ayırmaktadır. İnce, dar kuram bir istek ve inanç sisteminde içsel tutarlılığı 
vurgulamaktadır. Geniş kuram ise hem istekleri hem de inançları incelemektedir.
Burada bir yazıda (Papineau, 1987) gördüğümüz görüşleri özetleyerek aktarmak istiyoruz: 
Yirmi yıl önce Standard felsefe görüşü şuydu: Bir hareket istenen sonucu daha olası kılarsa 
rasyoneldir. Ama bu görüş için güçlük yaratan durumlar vardır. Örneğin yaşam sigortası 
yaptırmış olmak kazadan kaçınılacağının göstergesi, kanıtıdır. Çünkü sigorta yaptıranlar daha 
dikkatli, kazadan kaçınan kişilerdir. Ama sigorta yaptırmak kazadan kurtulmaya neden 
olamaz. Böylece sigorta yaptırmak kazadan kaçınmanın göstergesidir ama nedeni duyildir.
Benzer bir örnek “Nevvcomb'un paradoksu"dur: Bir kişiye şu iki seçenek sunuluyor: i) İçi 
görünen bir kutuda bin sterlin var. ii) İçi görünmeyen bir kutu daha var. Bu kutunun içeriğini 
büyülü, kesin öngörme yeteneği olan bir hakem önceden belirlemiştir. Hakem, sözkonusu 
kişinin birinci kutuyu almayacağını öngörmüşse kutuya bir milyon sterlin koymuştur; alacağını 
öngörmüşse kutuya hiçbir şey koymamıştır. Kişi bu kutulardan birini ya da herikisini alabilir. 
Burada kişinin birinci kutuyu almayarak bir milyona ulaşıp ulaşamayacağını belirleyen 
yalnızca hakemin öngörü gücüdür. Parayı alacak olan kişinin davranışının kapalı kutu içinde 
bir milyon sterlinin bulunup bulunmaması sonucu üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
Filozofların çoğunluğu bu örneklere dayanarak şu sonuca varmışlardır: Eski “kanıtsa! karar
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kuramfmn (istenen sonuç için en iyi kanıt oluşturan hareket biçimini uygulayın) yerini 
"nedensel karar kuramı" (istenen sonuca neden olması şansı en yüksek hareket biçimini 
uygulayın) almalıdır. Ama hâlâ eski görüşte direnen azınlığın çabaları vardır.

(42) Bu konuda örneğin (Bulutay, 1979: 18-25, 316-321; Sen, 1987 a: 12-15) e bakılabilir. Sen'e 
(1987 a: 12-22; 1987 b: 69) göre geleneksel iktisat kuramında rasyonel davranışın başlıca iki 
yöntemi vardır: Rasyonaliteyi i) seçimde içsel tutarlılık olarak almak, ii) özçıkarın 
ençoklaştırılması şeklinde tanımlamak.

(43) Açıklanmış tercih kuramı (ATK) konusunda daha fazla bilgi için (Bulutay, 1979:
25-28, 48-51) e başvurulabilir.

(44) Bu kuramda (ATK'da) tutarlılığın sağlanması gerektiği konusunda (Sen, 1982:88, 89, 90) a da 
bakılabilir. Sen (1982: 56, 57) ATK'nın tercihleri bir tarafa itmediği görüşündedir. Yine Sen'e 
(1982:58-60) göre ATK'daki tutarlılık anlayışı ile geçişlilik beliti arasında yakın bir ilişki vardır. 
Burada tabii zevklerin değişmesinin, bilinç ve bilgi düzeyinin gelişmesinin, zaman ve ortam 
farklılığının ATK'daki tutarlılık sınırlamasını ortadan kaldırabileceğini de
belirtmek istiyoruz.

(45) Bu paragrafta açıklananlar niteliğinde görüşler için (Son, 1982: 55, 88-91) e bakılabilir. Bu 
ATK'da tüketimi incelenen kişi açısından bakıldığında tercihten seçime, araştırıcı açısından 
bakıldığında seçimden (gözlemden) tercihe gidilmektedir. Sen'e (1982:91) göre bugün çeşitli

■ okullara ait iktisatçılar arasında anket yapılsa aşağıdaki üç inanca birlikte rastlanır: Rasyonel 
davranış kuramı, i) yanlışlanamaz niteliktedir, ii) yanlışlanabilir özelliktedir ama bugüne değin 
yanlışlanmamıştı, iii) yanlışlanabilir niteliktedir ve açıkça yanlışlanmıştır.
A. Mas-Colell'e (1982: 72, 73) göre ATK, Pareto ve Hicks'ce başlatılan tüketici ve istem 
kuramlarını öznel (sübjektif) elemanlardan temizleme izlencesi içinde doğmuştur. Pareto ve 
özellikle Hicks'e göre tüketim kuramı için zevklerin farksızlık eğrisi şeklinde ifade edilmesi 
yeterliydi. Samuelson'un ATK'yı ileri sürerken ortaya koyduğu sezgi ise bir adım daha ileri 
gitmektir. Burada amaç, genel yöntemsel ilke olarak bir kuramın temel belitlerinin işler 
(operational) nitelikte olmasıydı. Yani bu belitler yapılabilir deneylerden elde olunacak gözlem 
verileriyle yanlışlanabilmelidir.
Böylece A. Mas-Colell'e göre Samuelson'un ATK'sı tüketim kuramı alanına gözlemlerle 
yanlışlanabilir bir kuram getirmektedir.

(46) Bu konuda (Bulutay, 1986: 124, 125) e de başvurulabilir.
(47) Bu alandaki yeni gelişme vo çalışmalar için örneğin (Fishburn, 1987) yo bakılabilir. Bu yazının 

ilk sayfasında (s. 825) bu alandaki bazı yeni görüşler belirtiliyor.
Burada (Arrow, 1986: 390) da yer alan aşağıdaki görüşü de aktarmak istiyoruz: Ingiliz 
marjinalistleri Bernoulli'nin belirsizlik karşısında davranışın boklenon-fayda kuramını 
biliyorlardı. Ama onu kullanmada çok dikkatli oldular. Gerçekte bu kuram son 30 yıla kadar 
iktisadi açıklama olarak sistematik biçimde kullanılmadı. Kuramın kullanımı, ona karşıt ilk 
deneysel kanıtın ortaya çıkmasıyla aynı anda oldu.
Bilindiği gibi genel denge kuramını oluşturan iktisatçıların başında gelen K. J. Arrow 
günümüzün en özgün, değerli iktisatçılarından biridir. Bu üstün nitelikleri taşıyan K. J. Arrow 
hakkında J.R. Green (1987: 678, 679) aşağıdaki görüşü ileri sürmektedir: K.J. Arrow'un, pür 
VValras'çı biçimiyle genel denge çözümlemesinin temel yetersizliğinin belirsizliği gerçekçi, 
doyurucu biçimde ele almaması olduğunu kavradığı kanısındayım.

(48) G.L.S. Shackle'ın bu nitelikte görüşleri için (Ford, 1983: 7, 8, 54, 55) e bakılabilir. Bu kitaba 
göre Shackle'ın beklentiler ve belirsizlik kuramı, olasılık hesabına dayanan geleneksel iktisat 
kuramının belirsizlik yaklaşımının yetersiz, yanlış olduğu tomel görüşüne dayanır. Gerçek 
yaşamda karar verme zamanın soyut değil, gerçek olduğu, bilgiden çok bilgisizliğin yaygın 
bulunduğu bir dünyada yapılmaktadır. İnsanlar aynı koşullarda sürekli yinelenen olaylardan, 
deneylerden elde olunmuş olasılıklara dayanarak hareket edebilme gücünden yoksundur. 
Birçok karar ancak tek bir kez oluşabilir niteliktedir. Deneyler aynı koşullarda, aynı şekilde 
yinelenomez. Dolayısiyle geleneksel iktisat kuramının olasılık hesabı toplumsal ve iktisadi
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kararlara uygulanamaz.
Böylece Shacklo'a göre olasılık yaklaşımı harokot alanında güvenilir rasyonel bir tomol 
oluşturamaz. Karar verme olgusuna objektif olasılıklar, göresel çokluklar yaklaşımını 
uygulamanın anlamı ve geçerliliği yoktur. Çünkü kararlar hemen daima tek (unique) 
niteliktedir. Bir birey sonsuza dek yinelenobilen deneyler yapabilme olanağına, lüksüne sahip 
değildir.
Yalnızca az bir kısmını okuduğumuz bu kitabında (s. xi, xii) Ford, Shackle'ın belirsizlik 
alanındaki çalışmalarını, onlara yöneltilen eleştirileri değerlendirdiğini söylüyor. Kendi 
eleştirilerini de ileri sürdüğünü, ortodoks iktisadın olasılık terimleriyle ama Shackle’ın 
kuramının özünü, ruhunu koruyan farklı bir kuramsal çerçeve önerdiğini belirtiyor.
Ford'a (1983: xi, 8 ) göre Shackle'ın "Expectation in Economics" adlı kitabı özgün bir yapıttır. 
Böyle olmasına, Shackle'ın bu konuda başka çeşitli yayınlar yapmasına karşın, 1950'lerdeki 
yoğun inceleme konusu yapılması dönemi bir tarafa bırakılırsa, bu kitap iktisat yazınında pek 
tartışılmamıştır. Ford (1983: 8-11) ayrıca Shackle'ın yapıtlarına karşı gösterilen bu ilgisizliğin 
nedenlerini açıklıyor.

(49) Aynı makalede (Einhorn vd, 1986: 227, 228, 237) Ellsborg paradoksu da açıklanıyor.
Burada (Morgan, 1978: 62) do yer alan aşağıdaki görüş ve bulguları aktarmak istiyoruz: 
Bilgisizlik, belirsizlik ve şaşkınlığın birlikte etkisinin hareket olanağını ortadan kaldırmak 
şeklinde olması olasılığı yüksektir. Bu konuda yıllar önce bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla 
iki grup seçilmiştir. Bir gruba piyasa vo mal kalitesi hakkında bilgi verilmiştir. Diğer gruba bu 
bilgi verilmemiştir. Bilgi verilmeyen bu ikinci gruba yalnızca akıllıca davranın denmiştir. Sonuç 
şu olmuştur: Bilgi sağlanan grubun alışverişi belirgin biçimde daha iyi, daha kaliteli olmamıştır. 
Bu grup yalnızca daha çok satın almış, daha fazla alışveriş yapmıştır.

(50) Simon (1983: 3-35) de üç rasyonalite anlayışından söz açmaktadır. İlk anlayış neoklasik 
iktisadın "özel beklenen fayda" yaklaşımıdır. İkincisi, bu kitapta davranışçı model donon sınırlı 
rasyonalite anlayışıdır. Bunlar metinde anlatmaya çalıştığımız anlayışlardır. Simon üçüncü 
anlayış olarak sezgisel modeli ileri sürüyor. Bu modelin sınırlı rasyonalite anlayışını içeren 
davranışçı kuramın (modelin) bir parçası olduğunu söylüyor.
Bu küçük kitabında Simon (1983) dördüncü bir kuramdan da söz açıyor: Rasyonalitoyi 
evrimsel uyum olarak alan yaklaşım. Bu evrimsel model rasyonalite alanında fiili (de facto) 
yaklaşımdır. Buna göre yalnızca çevreye uyan organizmalar yaşamlarını sürdürebilirler. 
Evrimsel modol sözkonusu üç rasyonalito anlayışı içinde en çok davranışçı kurama 
uymaktadır (Simon, 1983:40, 73).
Üç kısımdan oluşan bu kitapta ulaşılan bulgular güzel, kısa sonuç kısımlarında (s. 34, 35; 
72-74; 105-107) belirgin başlıklar şeklinde özetlenmektedir.

(51) Simon'un (1985: 300) oyun kuramı konusundaki bir görüşünü do aktarmak istiyoruz. Belki do 
oyun kuramının siyasal bilimlere en büyük katkısı aşağıdaki sonucu ortaya koyması olmuştur: 
Bir oyunun, objektif olarak rasyonel seçim ilkesine uyan bir kararlı denge çözümü verdiği 
durumlar çok nadir ve alışılmamış niteliktedir.

(52) Bu nitelikte görüşler (Nelson vd, 1982: 84, 85) de do ileri sürülmektedir: Hünerler (skills) 
davranışın içinde normal olarak yumuşak ve etkin biçimde aktığı derin kanallardır. Bu 
yumuşaklık ve etkinlik bilinçli seçim yolunun bastırılması ile elde olunmaktadır. Böylece 
bilinçli seçim ile etkin (ve yumuşak) iş yapma arasında bir değiştokuş vardır. Bu doğiştokuşu 
yaratan rasyonalitenin sınırlı oluşudur. Bu görüşün aşağıda ele alacağımız kitabın (Nelson vd, 
1982) temel dayanağını oluşturan "firmaların rutin davranışlarının önemi" anlayışı ile yakın 
ilişkisi vardır.
Alışkanlıklar, beynin sınırlılıkları konusunca (Bulutay, 1982 b) yo do bakılabilir.

(53) H.A. Simon'a göre neoklasik iktisatla toplumsal bilimler arasında rasyonalitenin ele alınışı 
konusunda farklılıklar vardır. Bu farklılıklar için (Simon, 1986: 210) a bakılabilir.

(54) Kolvin'in bu yazıda dayandığı, güneşin, yeryüzünün yaşı konusundaki hesaplamalarının bir 
temel varsayımı vardır: O zaman varlığı bilinmeyen bir yeni enerji kaynağının (radyoaktivite
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gibi) ortaya çıkması sözkonusu değildir. Radyoaktivite bulununca bu hesaplama da 
geçerliliğini yitirdi. Yani günümüzün bilgi düzeyinde Kelvin'in hesaplamalarının, dolayısiyle 
jeoloji hakkındaki savının yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Ama 19. yüzyılda Kelvin'in, 
dolayısiyle fiziğin anlayışı ve hesaplamaları egemendi. Diğer bilimciler, bu arada evrim 
kuramcıları (Wallace, Huxley, hatta bir ölçüde Darwin gibi) en itibarlı bilim sayılan fiziğin 
sağladığı bu bilgi çerçevesini kabullenmek zorunda kalmışlardır. Böyle durumlar büyük 
olasılıkla bugün de vardır, golocekto do varolacaktır. Yani biz bazı bilgi çerçevelerini gerçek 
saymak zorundayız. Ama sonra bunların gerçeği yansıtmadıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu 
olgu en saygıdeğer bilgi kaynağımız olan bilimsel bulgularımızın bile tam güvenilir olmadığının, 
olamayacağının açık kanıtıdır.

(55) Bu konu için, biyoloji ile iktisadın ilişkisi için (Hirshleifer, 1985: 54, 64, 65) e bakılabilir.
Burada Debreu'nun (1987: 399, 400) belirttiği şu olguları da kaydetmek istiyoruz: Ünlü 
iktisatçılar L. Walras ve W. Pareto Lozan Üniversitesine iktisatçı öğretim üyesi olarak 
atandıklarında geçmişlerinde iktisada ait yayınları yoktu. Bu durum özellike L. Walras’in 
iktisat kuramına büyük katkı getirmesini engellememiştir.
Debreu aynı yerde 1930, 1940'larda iktisada katkı getirenler arasında, P. Samuelson ve 
J.R.Hİcks yanında, M. Allais'e de yer vermektedir. Başka yazılarda rastlamadığımız bu olay 
herhalde Debreu’nun Fransız oluşunun, Allais'e yakınlığının sonucudur. Burada 
Schumpotor'in, Keynes'in önem kazanması öncesinde söylediği şu sözü do anımsıyoruz: 
Dört büyük iktisatçı varsa bunların üçü Fransızdır: Quesnay, Cournot, Walras (Schumpeter'e 
göre en büyük iktisatçı), Ingiliz Marshall.

(56) Pyle (1983) bu alandaki çeşitli çalışmalar hakkında bilgi vermektedir. Metinde önceki üç 
paragrafta verdiğimiz bilgilerde de geniş ölçüde bu kitaba (s. xi, 8-10) dayandık.

(57) Bu nitelikte bir görüş (Weizsäcker vd, 1987: 230) da yer almaktadır. Yalnız bu yazıdaki 
görüşte mutasyon yanında ayrılma (isolation) da bulunuyor.
Ayrılmanın önemini gösteren bir örnek, Darwin'in düşüncesine önemli katkı getirmiş olan 
Galapagos adalarındaki türlerdir. Bu türler bu adalarda, Güney Amerikadan ayrı, bu kıtadaki 
türlerin rekabetinden korunmuş bir ortamda bulundukları için yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. 
Böylece korunarak geliştikleri için bu türler bir süre sonra güçlü türlerle rekabet eder hale 
gelebilirler. Dolayısiyle ayrılma yaşamını sürdüren türlerin sayısının artmasına yardımcı olabilir 
(Weizsäcker vd, 1987: 229, 230).
Aynı yazıya (s. 233, 234) göre dogmatik biçimiyle ele alındığında serbest piyasa kuramı tüm 
yerel ekonomileri (örneğin Senegalde fıstık üretimini) tümel dünya piyasasına bağladığı için 
sözkonusu ayrılma etkisini gözardı etmekte, dolayısiyle zararlı olmaktadır. Burada bu ayrılma 
olgusunun "genç sanayi“ görüşünün temelini oluşturduğu da anımsanmalıdır.

(58) Burada (Weizsäcker vd, 1987: 228-230) da yer alan aşağıdaki görüşleri aktarmak istiyoruz: 
1930'lara kadar büyük mutasyonlar üzerinde duruluyordu. Böyle mutasyonlar ise ortaya 
çıktıkları canlıları acaip yaratıklara dönüştürüyor, yaşam şanslarını çok kısıtlıyordu. Ama 
sonra, 1930'larda mutasyon denince çok sayıda, küçük, çoğunluğu çekinik (recessive) 
dolayısiyle görünmeyen, etkileri ortaya çıkmayan mutasyonlar anlaşılmaya başlandı. Bu 
gelişim sonucunda mutasyon evrim kuramının önemli bir parçası olma niteliğini kazandı. 
Böylece mutasyonun önemi ancak 1930'larda kavranabildi.
Bizce (yazarlarca) mutasyonda önemli olan mutasyonun çoğunlukla açıklanmamış, etkileri 
ortaya çıkmamış nitelikte olması, dolayısiyle doğal ayıklanmanın etkisi dışında kalmasıdır. 
Mutasyonun doğal ayıklanmadan böylcce korunması çok önemlidir. Çünkü ancak bu nitelikte 
mutasyonlarla değişen çevrenin öngörülemez gereklerine uyacak yanıtlar verilebilir.
H.A. Simon'a (1983: 49) göre canlılarda genetik potansiyel çok geniştir. Ortaya çıkan, 
dolayısiyle çevreye uyum sınavına giren organizmalar bu genetik potansiyelin çok çok küçük 
bir kısmını kullanmaktadır. Böyle olduğu için en iyi uyum sağlayanın değil, daha iyi uyum 
sağlayanın yaşamını sürdürmesinden söz açmalıyız.

(59) Kitapta (Nelson vd, 1982: 401-404) bu evrimsel modelin geleneksel kuramla 
karşılaştırılmasının yapıldığı, üstünlüklerinin belirtildiği bir özet kısmı da yer alıyor.
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(60) Arrow (1982: 16-19) bu konuda özotle şunları söylüyor: Görebildiğim kadarıyla iktisat 
yazınında entollektüel açıdan tutarlı iki ilke vardı: Faydacılık ölçütü ve Pareto etkinliği. Pareto 
etkinliği gelir dağılımını açıklıkla gözardı ediyordu. Bu ilkeye göre tüm ekonomik sistem tek bir 
kişinin mutluluğunu ençoklaştırmak amacıyla yöneltilebilirdi.
Böylece 1933'de gönenç ekonomisindo durum şöyleydi: Çoğunlukla iktisat politikaları temel 
ilkelere başvurularak savunulmuyordu. İlkeler kullanıldığında ise iki ilke vardı: Faydacılık ve 
Pareto ilkeleri. Gelir dağılımını etkileyecek kararlar sözkonusu olduğunda Pareto ilkesinin 
kullanılmasına olanak yoktu. Faydacılık ilkesi gelirlerde eşitlik sağlamak yolunda bazı 
eğilimler yaratabilirdi; ama bu yönde belirli bir sonuç sağlayacak şekilde kullanılmamıştı. 
Bugün bile uygulamalı gönenç çözümlemesi konusunda iktisatçılar arasındaki durum daha 
ileride değildir.
Son (1985: 1767, 1768) gelir dağılımı ve fayda karşılaştırması konusunda aşağıdaki görüşleri 
ileri sürüyor: Çoğunlukla karar vermo yöntemleri gelir dağılımı sorunlarına uygulanamaz. Bu 
uygulanamazlık sonucunun iktisat kuramına egemen bir anlayışın, kişilerarası fayda 
karşılaştırılması yapılamayacağı ilkesinin sonucu olduğu söylenir. Ama bu görüş doğru 
değildir. Kişilerarası fayda karşılaştırması yapabilmenin eşitsizliği değerlendirmenin bir yolu 
olduğu doğrudur. Geçmişte faydacılar bu yolu geniş ölçüde kullanmışlardır. Ama eşitsizliği ele 
almanın daha basit yolları da vardır. Örneğin gelir ve servetleri karşılaştrıma yolu vardır. 
Zenginle yoksul arasındaki eşitsizlik özünde bir fayda sorunu, kimin ne hissettiği sorunu 
değildir; kimin neye malik olduğu sorunudur.

(61) Bu nitelikte görüşler için (Sen, 1987 a: 47-51; Welch, 1987: 771) e bakılabilir. Burada Pareto 
ilkesi ile özgürlük kavramları arasındaki tutarsızlıkları ortaya koyan Sen'in Olanaksızlık 
Teoremine de dikkat çekmek istiyoruz (Bulutay, 1979: 138-142).

(62) Bu nedenler (Tvcrsky vd, 1987: 251, 252) de belirtiliyor. Burada Tversky ve Kahneman'ın, 
diğer yazılarında olduğu gibi bu makalelerinde de iktisat kuramının geleneksel, mantıksal 
yaklaşımını geçerli, doyurucu bulmadıklarını da kaydetmeliyiz. Onlara göre ajanların 
yaşamdaki gerçek davranışları bu normatif modelin (iktisat kuramına egemen anlayışın) 
öngördüğünden çok farklıdır. Bu farklılık gözardı edilemoyecok kadar genel; rastlantıya, 
küçük hatalara bağlanamayacak kadar sistematik; belitlerin, varsayımların yumuşatılması ile 
gözönüne alınamayacak kadar temel niteliktedir (Tversky vd, 1987: 252).

(63) Bu betimsel yaklaşım için, örneğin (Tversky, 1986; Bulutay, 1983 b) ye başvurulabilir.
(64) Aumann'ın görüşlerine yöneltilen benzer nitelikte eleştiriler için (Arrow vd, 1985: 5, 6 ; Solten, 

1985) e bakılabilir. Selten (1985: 81, 82) iktisat kuramının geleneksel rasyonalite anlayışının 
iki farklı rasyonalizm kavramıyla savunulabileceği görüşündedir: Naif ve sofistike 
rasyonalizm kavramları. Naif rasyonalizme göre karar verme mantığı o kadar açıktır ki aklı 
başında insanların buna ters düşen davranışlara girişmeleri beklenemez. Sofistike 
rasyonalizm anlayışı ise Aumann'ın metinde belirtilen görüşüdür. Selten naif rasyonalizmin 
aksine sofistike rasyonalizmin savunulabilir bir görüş olduğu kanısındadır.

(65) Burada gelir dağılımı konusunda iki karşıt görüşe dikkat çekmek istiyoruz: G.S. Becker 
(1931: 136, 165, 166) aşağıdaki savları ileri sürmektedir: Gelir dağılımı çözümlemesi biril 
iktisadın özünü oluşturan ençoklaştırıcı davranış ve denge ilkelerine dayandırılabilir. Bu 
amaçla oluşturulan kuram daha çok iktisatçıların ilgilendikleri belirli bir kuşaktaki gelir dağılımı 
ile daha ziyade sosyologların ole aldıkları kuşaklararası gelir dağılımını birleştirmektedir. 
Becker'in ulaştığı sonuçlardan biri şudur: Genellikle devletin gelir dağılımını düzeltici 
sistemlerinin gelir dağılımındaki eşitsizliği daralttığı söylenir. Bizim bu çözümlememizin en 
şaşırtıcı sonuçlarından biri şu olmuştur: Müterakki vergi vo harcamalar gelir dağılımındaki 
eşitsizliği uzun sürede genişletebilirler. Bu sonucun temel nedeni, böyle vergilerin yatırımdan 
elde olunan geliri azaltmak suretiyle babaların çocukları üzerinde yatırım yapma eğilimlerini 
körlotmosidir.
Özetle Becker gelir dağılımının da ençoklaştırıcı davranış ve denge ilkelerine 
dayandırılabilecoği görüşünü savunmaktadır. Sağcı iktisatçıların çokça yaptıkları gibi 
çözümlemelerinden devletin yoksullar yararına müdahalelere girişmemesi sonucunu
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çıkarmaktadır. ÖtG yandan Simon (1986: 212-214) A. Goldborger'in çalışmalarına dayanarak 
bir karşıt görüş ileri sürmektedir. Bu karşıt görüşe göre Becker'in ulaştığı sonuçlar fayda ve 
gelir işlevleri konusundaki varsayımlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Başka 
varsayımlara başvurulduğunda aynı sonuçlara varılamayacaktır. Dolayısiyle Simon'a göre 
Becker'in bu çalışmasında ulaştığı sonuçlar da faydanın ençoklaştırılması ilkesine değil, 
yardımcı hipoteze (özellikle fayda işlevinin biçimi hakkındaki) dayanılarak elde olunmaktadır.

(66) P. Earl, Scitovsky'nin bu kitabıyla (The Joyless Economy) kendi kitabı (Earl, 1983) arasında 
iki önemli farklılık bulunduğu göüşündedir. Ama Earl'e göre bu farklılığa rağmen bu iki kitap 
rakip olmaktan ziyade kısmen tamamlayıcıdır (Earl, 1983: 13- 14).
Ben Scitovsky’nin sözkonusu kitabını okumadım. P. Earl'ün kitabını ise yalnızca gözden 
geçirdim, dikkatlice okumadım. Burada bu son kitabın geleneksel iktisat kuramının 
önerilerinden çarpıcı biçimde farklı ilkeler içerdiğine (bunlar s. 1'de özetleniyor) dikkat 
çekmekle yetiniyorum. Örneğin bu kitapta kimse birşey ençoklaştırmamakta, seçicilerin 
fayda peşinde koştukları varsayılmamaktadır.

(67) Morgan'ın sözkonusu yazısında belirttiği, metinde açıkladığımız iki yol dışında kalan diğer 
yollar şu öğeleri içerir: Belirsizlik. Olaylar hakkında bilgisizlik. Şaşkınlık, karışıklık 
(confusion). Bu son ilkeye göre insanlar iktisat kuramının öngördüğü iktisadi anlayış vo sorun 
çözme yeteneğinden yoksundur. Buna göre tüketici hangi olayları bilme gereksinimi duyacağı 
ve karar verirken hangi olayları, nasıl kullanacağı konularında şaşkındır.

(68) G.A. Akerlof ve J.L. Ailen diğer bir yazılarında (Akorlof vd, 1987) Keynes'in Genel Kuramının, 
klasik ekonomi anlayışının temel bir hata içerdiğini göstererek iktisatta devrim yarattığını 
söylüyorlar. Eskiden de bugün de Kcynos kuramının başarılı olduğu şeklindeki kanılarını 
belirttikten sonra, o halde neden Koynes'çi okonomido bunalım vardır, sorusunu soruyorlar.
Yazarlara göre bu soru yanıtlanmaya çalışılırken Koynes kuramının şu temel özelliği 
gözönündo bulundurulmalıdır: Keynos kuramı iktisatçıların iyi bir kuramın zorunlu koşulu 
saydıkları bir kuralı yerine getirmemiştir. Diğer bir deyişle, Koynes kuramı rasyonel, 
ençoklaştırıcı davranışlara dayanan bir biril iktisat temeline (bu zorunlu kurala) sahip değildir. 
Bilindiği gibi herzaman açıklıkla belirtilmese de iktisat çözümlemelerinde ajanların homojen 
olduğu varsayılır. Şimdi belirteceğimiz yazının (Haltiwangor vd, 1985) terimleriyle kesinci 
rasyonaiite savunucuları da, betimsel gerçekçiliğe önem veren sınırlı rasyonaiite taraftarları 
da gerçek yaşamda ajanların bilgi işleme, değerlendirme yeteneklerinin homojen olmadığını 
gözardı ederler. Anılan yazıda gerçek yaşamın bu özelliği, ekonomilerde ajanların belirtilen 
yetenekleri yönünden homojen olmayışı gözönüne alınıyor, iki tür ajana yor veriliyor: İlk tür 
ajan (sofistike ajan) rasyonel biçimde davranmaktadır, ikinci tür ajan (naif ajan) rasyonel 
davranabilme gücünde değildir, bu alandaki yetenekleri kısıtlıdır. Bu iki tür ajan basit modeller 
içinde ele alındığında, durumun niteliğine göre, denge üzerinde bu iki ajan türünden birinin ya 
da ötekinin ağırlığı, egemenliği sözkonusu olmaktadır. Diğer bir deyişle, naif ajanlar da 
ekonomiye egemen olabilmektedir. Böylece neoklasik iktisat kuramının denge koşulları, 
rasyonel davranışın egemenliği daima, her durumda sözkonusu olmamaktadır.

(69) Yeni bir yazıda (Berry, 1987) Russell ve Thaler'in bu yazılarında hata yaptıkları ama bu 
hataların ulaştıkları sonucu değiştirmediği açıklanıyor. Russell ve Thaler do (Russell vd, 
1987) hatalarını kabul ediyor, bu hataların ulaştıkları temel sonucu değiştirmediğini 
belirtiyorlar. Metinde de söylediğimiz gibi bu temel sonuca göre rasyonel ajanların' varlığı 
piyasaların, dengenin rasyonel olmasını sağlamaya yetmiyor.

(70) R.E. Lucas, Jr. (1986: 408-411) R.C. Battalio ve arkadaşlarının 1981'de yayınlanan bir 
yazılarını özetle anlatıp değerlendiriyor. Lucas'a göre Battalio ve arkadaşları bu 
çalışmalarında güvercinlerin tercihleri konusundaki deneylerin sonuçlarını anlatmaktadırlar. 
Çalışmalara göre güvercinler açıklanmış tercihler kuramının zayıf belitini doğrulayacak 
biçimde davranışlara yönelmektedir. Ama Lucas sözkonusu deneylerde yetersizliklerin de 
bulunduğunu, örneğin güvercinlerin ortalama davranışlarının ele alındığını da belirtiyor.

(71) Bu belitler için (Bulutay, 1983 b: 277-281) e bakılabilir.
(72) iktisadın zevkleri veri almasına karşın bir adım geriye giderek bencil amaçlara ulaşma
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olanaklarını hangi tür zevklerin ençoklaştırdığını araştıran çalışmalar da vardır. R.H.Frank 
yeni bir yazısında (Frank, 1987a) böyle bir çalışma yaptığını söylemektedir.
Frank bu yazıda uyguladığı anlayışın E.O. Wilson gibi davranışçı biyologların izledikleri 
yaklaşım olduğu görüşündedir: Biyologlara göre zevkler diğer niteliklerden farklı değildir. 
Diğer nitelikler gibi zevkler do yaşam vo üreme kapasitesini geliştirmek amacıyla 
seçilmişlerdir.
Oyun kuramını kullanan diğer ilginç bir kitapta (Schotter, 1981: örneğin 5, 161) bencil, 
özçıkarları peşinde koşan bireylerin kurum oluşturmaları inceleniyor. Kurum denilince de 
yalnızca piyasa mekanizması kasdodilmiyor; insanların, aralarında sürekli biçimde ortaya 
çıkan koordinasyon ve tutuklunun çıkmazı gibi sorunlarını çözmek için oluşturdukları kurum 
ve konvansiyonların tümü anlaşılıyor. Böylece kitapta adet, kural, kuramların (dolayısıyle de 
zevklerin) oluşması inceleniyor.

(73) Tabii kişinin tok olması, kebabın midesini bozuyor olması, etyemez olması, değişik yemek 
kültürü ortamından gelmesi gibi nedenlerle do çorba döner kebaba tercih edilebilir.

(74) Bu bilgiler R.H. Frank'a (1987 b: 1307) göre A. Furnham, A. Lewis'in “The Economic Mind: The 
Social Psychology of Economic Behavior" adlı kitaplarında yer alıyor.

(75) Burada vereceğimiz açıklamalar niteliğinde görüşler için (Sen, 1982: 8, 9; Atkinson, 1987: 42) 
yo bakılabilir.

(76) Bu paragrafta belirtilen geniş insan anlayışına uygun olarak insanlar sonucun, parasal 
değerlerin yanında bunların elde olunuşunda kendilerinin katkısı olup olmadığına da önem 
vermektedirler. Yukarıda algılamanın uyuşmc?lığı konusunda verdiğimiz zayıflama örneği bu 
önemi vurgulamaktadır. Diğer bir örnek (Frank, 1987 b: 1307, 1308) de belirtilmektedir: 
Gilovich'in bulgularına göre insanlar kumar oynarken sonuçları üzerinde kişisel kontrol 
olanağına (ya da bu olanağın hayaline) sahip oldukları oyunları yeğlemektedirler. Örneğin 
rulette bir rakamı seçmek, bir kutudan bir topu çekmekten çok daha çekici bulunmaktadır.

(77) Son iki tümcede dairesel, totofojik bir mantıklama biçiminin yer aldığı açıktır. Başka 
yazılarımızda belirttiğimiz gibi bilim alanı bu nitelikte ifadelere hiç de yabancı değildir.

(78) Bir KDS'nin sağlaması istenen özellikler, iyilik ölçütleri için (Ersel, 1978: 30-36) ya bakılabilir. 
Burada Hurwicz'in (1987: 271, 272) şu ilginç açıklamalarını da aktarmak istiyoruz: KDS 
alanındaki çalışmalarım 1950-51‘lerde başladı. Bir makale yazıyordum. Bu makalede 
merkezileşmeme (decentralization) terimini kullanmam gerekti. Sözcüğü kullandığıma göre 
anlamını açıklamam gerektiğini düşündüm. Bir dip notu işareti koydum, notu yazmak için 
sayfanın altına goçtim vo yazmaya başladım: "Morkoziloşmomo ilo şunu anlıyoruz..." Ama 
birden şok şeklinde farkına vardım ki gerçekte merkezileşmeme ile no kasdodildiğini biliyor 
değilim. Bu olay bu kavramı açıklığa kavuşturmak için yıllarca süren bir çalışmanın başlangıcı 
oldu.

(79) Yine Hurwicz'e (1986: 1452, not 38) göre ajan sayısı sonsuza gittiğinde özel ve kamu malları 
ekonomileri arasındaki sözkonusu benzerlik ortadan kalkmaktadır.

(80) Bu nitelikteki teorem için (Ledyard, 1987: 741) e de başvurulabilir.
Ersel (1978: 62) şu bilgileri de veriyor: "Ancak vo ancak atomsuz bir ekonomi varsayıldığında 
WRS bireysel dürtü uygunluğu özelliğini gösterir... Ekonomi atomsuz değilse, yine tanım 
gereği, öğeler genel dengeyi değiştirebilecek ağırlık taşır hale geldiklerinden bireysel dürtü 
uygunluğu sağlanamaz... Bu olumsuz sonuca karşılık WRS'in grup dürtü uygunluğunu 
sağladığını belirtmek gerekir."
Metinde belirtilen olanaksızlık teoremini, sonucunu aşmayı amaçlayan çalışmalar yapılmıştır, 
yapılmaktadır. Bunların bir kısmı için (Ledyard, 1987: 741-743; Hurwicz, 1986: 1453-1478) e 
bakılabilir.

(81) Arrow Olanaksızlık Teoremi konusunda yoni, kısa bir açıklama için (Arrow, 1987 a) ya 
bakılabilir. Bu makalede konunun tarihçesi ilo ilgili yazılar da kısaca belirtiliyor.
Burada Arrow Olanaksızlık Teoremini ileri sürdüğünde bunun öneminin doktora tezini
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değerlendiren ünlü bilim adamlarınca bile anlaşılamadığına (Anderson, T.W., 1987:668, 669) 
dikkat çekmek istiyoruz,

(82) Arrow (1982: 20-25) Bergson-Samuelson Toplumsal Gönenç İşlevini açıklayıp 
değerlendiriyor. Aynı yazıda (s. 21, 26) Arrow bu işlevin Arrow Olanaksızlık Teoremi ile 
ilişkisini de ele alıyor.
Arrow'un Olanaksızlık Teoremi ile daha önceleri ileri sürülmüş Bergson-Samuelson Toplumsal 
Gönenç İşlevi konusunda ilginç bir öykü vardır. Bu öykü (Arrow, 1987 b: 193; Sen, 1985: 
1766) da anlatılmakadır: K.J. Arrow ilk gençlik yıllarında ünlü Rand Corporation'da çalışmaya 
başladığında orada çalışan Olaf Helmer adında bir filozofla karşılaşır. Olaf Helmer (1948'de) 
oyun kuramının uluslararası ilişkilere uygulanması sorunu ile ilgilenir. Arrow'a toplumların 
(örneğin A.B.D.'nin) nasıl fayda işlevine sahip olabileceğini sorar. Arrow bunun kolay 
olduğunu, iktisatçıların, A. Bergson'un bu konuyla uğraştığını söyler. Helmer, Arrow'dan bu 
bulguları kendisi için yazmasını ister. Arrow Helmer'in bu isteğini yerine getirmek için 
yazmaya başlayınca işin hiç de kolay olmadığını, toplumsal tercihlere ulaşmaya olanak 
bulunmadığını anlar. Böylece Arrow Olanaksızlık Teoremine üç hafta içinde ulaşır.

K A Y N A K Ç A
AKERLOF, G.A., DICKENS, W.T. (1982): The Economic Consequences of Cognitive Dissonance, 
The American Economic Review, June 1982, s. 307-319.
AKERLOF, G.A., YELLEN, J.L. (1985): Can Small Deviations from Rationality Make Significant 
Differences to Economic Equilibria? The American Economic Review, September 1985, s. 
708-720.
AKERLOF, G.A., YELLEN, J.L. (1987): Rational Models of Irrational Behavior, The American 
Economic Review, May 1987, s. 137-142.
ANDERSON, R.M. (1987): A.MAS-COLELL'in "The Theory of General Economic Equilibrium: A 
Differentiable Approach" adlı yapıtı üzerine “review" yazısı, Journal of Economic Literature, 
March 1987, s. 138-140.
ANDERSON, T.W. (1987): The Young Scholar: An Interview, G.R. FEIWEL (Ed.) Arrow and the 
Foundations of the Theory of Economic Policy, The Macmillan Press Ltd, London, 1987, 
içinde, s. 666-671.
ARAK, A. (1984): Playing Games Is a Serious Business, G. FERRY (Ed.), The Understanding 
of Animals, Basil Blackwell and Now Scientist, 1984, içinde, s. 171-181.
ARROW, K.J. (1975): Gifts and Exchanges, E.S. PHELPS (Ed.), Altruism, Morality, and 
Economic Theory, Russell Sage Foundation, Now York, 1975, içinde, s. 13-28.
ARROW, K.J. (1982): Contributions to Welfare Economics, E.C.BROWN, R.M.SOLOW (Ed.), Paul 
Samuelson and Modern Economic Theory, McGraw-Hill Book Company, New York, içinde, 
s. 15-30.
ARROW, K.J. (1986): Rationality of Self and Others in an Economic System, Journal of 
Business, 1986, Vol. 59, No. 4, pt. 2, s. 385-399.
ARROW, K.J. (1987 a): Arrow's Theorem, J. EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), The New 
Palgrave, A Dictionary of Economics, Vol. I, The Macmillan Press Limited, London, 1987, 
içinde, s. 124-126.
ARROW, K.J. (1987 b) Oral History I: An Interview, G.R. FEIWEL (Ed.) Arrow and the Ascent 
of Modern Economic Theory, The Macmillan Press Ltd, London, 1987, içinde, s. 191-242.
ARROW, K.J., HAHN, F.H. (1971): General Competitive Analysis, Holdon-Day Inc., San 
Francisco.
ARROW, K.J., HONKAPOHJA, S. (1985): Introduction, K.J. ARROW, S. HONKAPOHJA (Ed.),

175



Frontiers of Economics, Basil Blackwell Ltd, Oxford, 1985, içinde, s. 1-27.
ARROW, K.J., INTRILIGATOR, M.D. (1981): Handbook of Mathematical Economics, Vol.
I, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
ARROW, K.J., INTRILIGATOR, M.D. (1982): Handbook of Mathematical Economics, Vol.
II, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
ARROW, K.J., INTRILIGATOR, M.D. (1986): Handbook of Mathematical Economics, Vol.
III, North-Holland Publishing Company, Amsterdam.
ATKINSON, A.B. (1987): Original Son, The New York Review of Books, October 22, 1987, s. 
41-44.
AUMANN, R.J. (1985): What Is Game Theory Trying , to Accomplish?, K.J. ARROW, S. 
HONKAPOHJA (Ed.), Frontiers of Economics, Basil Blackwell Ltd, Oxford, 1985, içinde, s. 
28-76.
AXELROD, R. (1984): The Evolution of Cooperation, Academic Press, Now York.
BARLOW, N. (1958): The Autobiography of Charles Darwin, 1809-1882, Collins, St James's 
Place, London.
BATESON, P. (1984): The Biology of Cooperation, How Society, 31 May 1984, s. 343-345. 
BATTALIO, R.C., DWYER, Jr.. G.P., KAGEL, J.H. (1987): Tests of Competing Theories of 
Consumer Choice and the Representative Consumer Hypothesis, The Economic Journal, 
Decomber 1987, s. 842-856.
BATTALIO, R.C., KAGEL, J.H., MacDONALD, D.N. (1985): Animals' Choices over Uncertain 
Outcomes: Some Initial Experimental Results, The American Economic Review, September 
1985. s. 597-613.
BECKER, G.S. (1981): A Treatise on the Family, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts.
BERRY, S.K. (1937): The Relevance of Quasi Rationality in Competitive Markets: Comment, The 
American Economic Review, June 1987, s. 496-498.
BLAUG, M. (1978): Economic Theory in Retrospect, Third Edition, Cambridge University 
Press, Cambridge, London.
BLAUG, M. (1980): The Methodology of Economics, or How Economists Explain,
Cambridge University Press, Cambridge.
BORCH, K.H. (1968): The Economics of Uncertainty, Princeton University Press, New 
Jersey.
BOYD, R., LORBERBAUM, J.P. (1987): No Pure Strategy Is Evolutionary Stable in the Repeated 
Prisoner's Dilemma Game, Nature, 7-13 May 1987, s. 58, 59.
BUCHANAN, J.M. (1975): The Samaritan's Dilemma, E.S. PHELPS (Ed.), Altruism, Morality, 
and Economic Theory, Russell Sago Foundation, Mew York, 1975, içinde, s. 71-85. 
BUCHANAN, J.M. (1986): Liberty, Market and Stale, Political Economy in the 1980s,
Wheatsheaf Books Ltd., Sussex.
BULUTAY, T. (1979): Genel Denge Kuramı, A.Ü.S.B.F. Yayınları, No: 434, Ankara.
BULUTAY,T. (1982a): Dışsal Ekonomilerin Anlamı vo Önemi Üzerine, A.Ü.S.B.F. Dergisi, 
Cilt.XXXVII, Sayı:1-2, s. 141-156.
BULUTAY, T. (1982 b): Rasyonalite ve Belirsizlik Üzerine, A.Ü.S.B.F. Dergisi, Eylül-Aralık 
1982, s. 25-63.
BULUTAY, T. (1933 a): Görünmeyen El ve İlgili Kavramlar, Prof. Dr. Fadıl H. Sur'un Anısına 
Armağan, A.Ü.S.B.F. Yayını No: 522, Ankara, içinde, s. 259-275.
BULUTAY, T. (1983 b): İktisat Kuramı ve Belirsizlik, Prof. Fehmi Yavuz'a Armağan, 
A.Ü.S.B.F. Yayınları, No: 528, içinde, s. 273-313.
BULUTAY, T. (1983 c): İktisat Alanında Bazı Düşünceler, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Yıl:1983, 

176



Sayı: 72-73, s. 6-19.
BULUTAY, T. (1985): Genetik Belirleyicilik ve Sosyobiyoloji Üzerine, M ülkiyeliler B irliğ i 
Dergisi, Mayıs 1985, s. 23-36.
BULUTAY, T. (1986): B ilim in  N ite liğ i Üzerine Denemeler, Evrim ve Quantum 
Kuramları, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları 3, Ankara.
BULUTAY, T. (1987 a): Beyin ve Sosyobiyoloji Üzerine iki Kitap, Mülkiyeliler Birliğ i Dergisi, 
Şubat 1987, s. 61-74.
BULUTAY, T. (1987 b): Bilim, İktisat, Devalüasyon, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Haziran 1987, 
s. 57-71.
CHERFAS, J. (1987): Tit for Tat in the Animal Kingdom, New Scientist, 26 February 1987, s. 35. 
CHIPMAN, J.S. (1982): Samuelson and Welfare Economics, G.R. FEIWEL (Ed.), Samuelson and 
Neoclassical Economics, Kluwer. Nijhoff Publishing, Boston, 1982, içinde, s. 152-184.
COHEN, M.D., AXELROD, R. (1984): Coping with Complexity: The Adaptive Value of Changing 
Utility, The American Economic Review, March 1984, s. 30-42.
DARWIN, C. (1859): The Origin of Species, J.W. BURROW (Ed.), Penguin Books, Middlesex, 
England, 1968.
DEBREU, G. (1959): Theory of Value, An A xiom atic Analysis o f Economic 
Equilibrium, Wiley and Sons, New York.
DEBREU, C. (1984): Economic Theory in the Mathematical Mode, The American Economic 
Review, June 1984, s. 267-278.
DEBREU, G. (1987): Mathematical Economics, J. EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), The 
New Palgrave, A Dictionary of Economics, Vol. 3, The Macmillan Press Ltd, London, 
1987, içinde, s. 399-404.
DEN UYL, D.J. (1986): Self-Interest and American Ideology, J.K. ROTH, R.C.WHlTTEMORE (Ed.), 
Ideology and American Experience, A Washington Institute Book, Washington, 1986, 

. içinde, s. 99-119.
EARL, P.E. (1983): The Economic Imagination, Towards a Behavioural Analysis of 
Choice, M.E. Sharpe, Inc., Armonk, Now York.
EHRLICH, I. (1987): Crime and Punishment, J. EATWELL, M. MILGATE. P. NEWMAN (Ed.), The 
New Palgrave, A Dictionary of Economics, Vol. I, The Macmillan Press Limited, London, 
içinde, s. 721-724.
EINHORN, H.J., HOGARTH, R.M. (1986): Decision Making under Ambiguity, Journal of 
Business, 1986, Vol. 59, No.4, pt. 2, s. 225-250.
ELSTER, J. (1982): Sour Grapes - Utilitarianism and the Genesis of Wants, A. SEN, B. WILLIAMS 
(Ed.), U tilitarianism  and Beyond, Cambridge University Press, Cambridge, içinde, s. 
219-238.
ERSEL, H. (1978): Kaynak Dağıtım Süreçleri İçin Kuramsal Bir Çerçeve, A.Ü.S.B.F. 
Yayınları, No: 419, Ankara.
FEIWEL, G.R. (1987 a): The Many Dimensions of Kenneth J. Arrow, G.R. FEIWEL (Ed.), Arrow 
and the Foundations of the Theory of Economic Policy, The Macmillan Press Ltd, 
London, 1987, içinde, s. 1-115.
FEIWEL, G.R. (1987 b): There Is Music in Economics, G.R. FEIWEL (Ed.), Arrow and the 
Foundations of the Theory of Economic Policy, The Macmillan Press Ltd, London, 1987, 
içinde, s. 713-724.

FINKELSTEIN, J., THIMM, A.L. (1973): Economists and Society, Harper and Row, Publishers, 
New York.
FISHBURN, P.C. (1987): Reconsiderations in the Foundations of Decision under Uncertainty, The 
Economic Journal, December 1987, s. 825-841.

177



FISHER, F.M. (1987): Aggregation Problem, J.EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), The 
New Palgrave, A Dictionary of Economics, Voi I, The Macmillan Press Limited, London, 
1987, içinde, s. 53-55.
FORD, J.L. (1983): Choice, Expectation and U ncerta in ty, An Appra isal of 
G.L.S.Shackle's Theory; Martin Robertson, Oxford.
FRANK, R.H. (1985): Choosing the Right Pond, Human Behavior and the Quest for 
Status, Oxford University Press, New York, Oxford.
FFIANK, R.H. (1987 a): If Homo Economicus Could Choose His Own Utility Function, Would He Want 
One with a Conscience?, The American Economic Review, September 1987, s. 593-604. 
FRANK, R.H. (1987 b): A. FURNHAM, A. LEWIS'in, "The Economic Mind: The Social Psychology of 
Economic Behavior" adlı kitapları üzerine "review" yazısı, Journal of Economic Literature, 
September 1987, s. 1307, 1308.
GAMLIN, L. (1987): Rodents Join the Commune, New Scientist, 30 July 1987, s. 40-47. 
GIBBARD, A.F. (1987): Ordinal Utilitarianism, G.R. FEIWEL (Ed.), Arrow and the Foundations 
of the Theory of Economic Policy, The Macmillan Press Ltd, London, 1987, içinde, s. 
135-153.
GOULD, S.J. (1985): False Premise, Good Science, The Flamingo's Smile, Reflections in 
Natural History, W.W. Norton and Company, New York, 1985, içinde, s. 126-138.
GREEN, J.R. (1987): A Younger Colleague's View from Harvard: An Interview, G.R. FEIWEL (Ed.), 
Arrow and the Foundations of the Theory of Economic Policy, The Macmillan Press 
Ltd, London, 1987, içinde, s. 678, 679.
HAHN, F.H. (1983): On General Equilibrium and Stability, E.C. BROWN, R.M. SOLOW (Ed.), Paul 
Samuelson and Modern Economic Theory, McGraw-Hill Book Company, New York, içinde, 
s. 31-55.
HALTIWANGER, J., WALDMAN, M. (1985): Rational Expectations and the Limits of Rationality: An 
Analysis of Heterogeneity, The American Economic Review, June 1985, s. 326-340.
HAYEK, F.A. (1944):The Road to Serfdom, The University of Chicago Press, Chicago.
HAYEK, F.A. von (1945): The Use of Knowledge in Society, C. NISHIYAMA, K.R. LEUBE (Ed.), The 
Essence of Hayek, Hoover Institution Press, Stanford University, California, 1984, içinde, s. 
211-224.
HAYEK, F.A. von (1948 a): Individualism: True and False, C. NISHIYAMA, K.R. LEUBE (Ed.), The 
Essence of Hayek, Hoover Institution Press, Stanford University, California, 1984, içinde, s. 
131-159.
HAYEK, F.A. von (1948b): Why I am not a Conservative, C. NISHIYAMA, K. R. LEUBE (Ed.), The 
Essence of Hayek, Hoover Institution Press, Stanford University, California, 1984, içinde, s. 
281-298.
HAYEK, F.A. (1960):The Constitution of Liberty, Routledge and Kegan Paul, London. 
HAYEK, F.A. (1967): Studies in Philosophy, Politics and Economics, Routledge and 
Kegan Paul, London.
HENDERSON, J.M., QUANDT, R.E. (1980): M icroeconomic Theory, A Mathematical 
Approach, Third Ed., McGraw-Hill Book Company, New York.
HILDENBRAND, W. (1983): Introduction, G. DEBREU, Mathematical Economics: Twenty 
Papers of Gerard Debreu, Cambridge University Press, Cambridge, London, 1983, içinde, s. 
1-29.
HIRSHLEIFER, J. (1985): The Expanding Domain of Economics, The American Economic 
Review, December 1985, s. 53-68.
HURWICZ, L. (1986): Incentive Aspects of Decentralization, K.J. ARROW, M.D. INTRILIGATOR 
(Ed.), Handbook of Mathematical Economics, Vol. Ill, North-Holland Publishing 
Company, Amsterdam, 1986, içinde, s. 1441-1482.

178



HURWICZ, L. (1987): Oral History III: An Interview, G.R. FEIWEL (Ed.), Arrow and the Ascent 
of Modern Economic Theory, The Macmillan Press Ltd, London, içinde, s. 258-292.
JONES, G. (1988): The Phantom of the Atom, New Scientist, 28 January 1988, s. 56-59. 
KAHNEMAN, D., KNETSCH, J.L., THALER, R.H. (1986): Fairness and the Assumptions of 
Economics, Journal of Business, 1986, Vol. 59, No.4, pt. 2, s.285-300.
KARNI, E. (1987): Preference Reversals, J. EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), The New 
Palgrave, A D ictionary o f Economics, Vol. 3, The Macmillan Press Limited, London, 
içinde, s. 941, 942.
KLAMER, A. (1984): Conversations w ith Economists, Rowman and Allanheld Publishers, 
New Jersey.
KREBS, J.R., DAVIES, N.B. (1987): An Introduction to Behavioural Ecology, Second Ed., 
Blackwell Scientific Publications, Oxford, London.
LEDYARD, J.O. (1987): Incentive Compatibility, J. EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), 
The New Palgrave, A Dictionary of Economics, Vol. 2, The Macmillan Press Limited, 
London, 1987, içinde, s. 739-744.
LIPSET, S.M. (1987): Ken Arrow - Success without Pressure: An Interview, G.R. FEIWEL (Ed.), 
Arrow and the Foundations of the Theory of Economic Policy, The Macmillan Press 
Limited, London, 1987, içinde, s. 692-700.
LUCAS, R.E. Jr. (1986): Adaptive Behavior and Economic Theory, Journal of Business, 1986, 
Vol. 59, No. 4, pt. 2, s. 401-426.
MAS-COLELL, A. (1982): Revealed Preference after Samuelson, G.R. FEIWEL (Ed.), Samuelson 
and Neoclassical Economics, Kluwer. Nijhoff Publishing, Boston, London,1982, içinde, s. 
72-82.
MAY, R.M. (1987): More Evolution of Cooperation, Nature, 7-13 May 1987, s. 15-17.
MENZEL, E. (1975): Human Language - Who Needs It? G. FERRY (Ed.), The Understanding of 
Animals, Basil Blackwell and New Scientist, 1984, içinde, s. 244-255.
MORGAN, J.N. (1978): Multiple Motives, Group Decisions, Uncertainty, Ignorance, and Confusion: 
A Realistic Economics of the Consumer Requires Some Psychology, The American Economic 
Review, May 1978, s. 58-63.
NELSON, R.R., WINTER, S.G. (1982): An Evolutionary Theory of Economic Change, The 
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.
ORBELL, J.M., SCHWARTZ-SHEA, P., SIMMONS, R.T. (1984): Do Cooperators Exit More Readily 
than Defectors?The American Political Science Review, Vol. 78, s. 147-162.
PAPINEAU, D, (1987): Running Backwards, P. HORWICH'in "Asymmetries in Time" adlı kitabı 
üzerine "review" yazısı, The Times Literary Supplement, November 6-12, 1987, s. 1231.
PARFIT, D. (1984):Reasons and Persons, Clarendon Press, Oxford.
POLLAK, R.A. (1978): Endogenous Tastes in Demand and Welfare Analysis, The American 
Economic Review, May 1978, s. 374-379.
PYLE, D.J. (1983): The Economics of Crime and Law Enforcement, St. Martin’s Press, 
New York.
RAPOPORT, A. (1987): Prisoner's Dilemma, J. EATWELL, M. MILGATE. P. NEWMAN (Ed.), The 
New Palgrave, A Dictionary of Economics, Vol. 3, The Macmillan Press Limited, London, 
1987, içinde, s. 973-976.
RIDLEY, M. (Ed.) (1987): The Essential Darwin, Unwin Hyman, London.
ROLL, R. (1984): Orange Juice and Weather, The American Economic Review, December 
1984, s. 861-879.

RUSSELL, T., THALER, R. (1985): The Relevance of Quasi Rationality in Competitive Markets, The 
American Economic Review, December 1985, s. 1071-1082.

179



RUSSELL, T., THALER, R. (1987): The Relevance of Quasi Rationality in Competitive Markets, 
Reply, The American Economic Review, June 1987, s. 499-501.
SAMUELSON, P.A. (1973): Economics, Ninth Ed., International Student Edition, McGraw-Hill, 
Kogakusha, Ltd., Tokyo.
SAMUELSON, P.A. (1983): Foundations of Economic Analysis, Enlarged Ed., Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts.
SCHOTTER, A. (1981): Tho Economic Theory of Social Institu tions, Cambridge 
University Press, Cambridge, London.
SCHOTTER, A. (1985): Free Market Economics, A Critical Appraisal, St. Martin's Press, 
New York.
SELTEN, R. (1985): Comment, K.J.ARROW, S. HONKAPOHJA (Ed.), Frontiers of Economics, 
Basil Blackwell Ltd, Oxford, 1985, içinde, s. 77-87.
SEN, A. (1982): Choice, Welfare and Measurement, Basil Blackwell, Oxford.
SEN, A. (1985): Social Choice and Justice: A Review Article, Journal o f Economic 
Literature, December 1985, s. 1764-1776.
SEN, A. (1987 a): On Ethics and Economics, Basil Blackwell, Oxford.
SEN, A. (1987 b): Rational Behaviour, J. EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), The New 
Palgrave, A D ictionary of Economics, Vol. 4, The Macmillan Press Limited, London, 
1987, içinde, s. 68-74.
SHAFER, W „ SONNENSCHEIN, H. (1982): Market Demand and Excess Demand Functions, 
K.J.ARROW, M.D. INTRILIGATOR (Ed.), Handbook of Mathematical Economics, Vol. II, 
North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 1982, içinde, Chapter 14, s. 671-693.
SHUBİK, M. (1982): Game Theory in the Social Sciences, Concepts and Solutions,
The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
SHUBİK, M. (1984): A Game-Theoretic Approach to Political Economy, Volume 2 of 
Game Theory In the Social Sciences, The MIT Press, Cambridgo, Massachusetts.
SIMON, H.A. (1978): Rationality as Process and as Product of Thought, The American 
Economic Review, May 1978, s. 1-6.
SIMON, H.A. (1983): Reason in Human Affairs, Basil Blackwell, Oxford, England.
SIMON, H.A. (1985): Human Nature in Politics: The Dialogue of Psychology with Political Science, 
fhe American Political Science Review, Vol. 79, s. 293-304
SIMON, H.A. (1986): Rationality in Psychology and Economics, Journal of Business, 1986, 
Vol. 59, No. 4, pt. 2, s. 209-224.
SIMON, H.A. (1987 a): Behavioural Economics, J. EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), 
The New Palgrave, A Dictionary of Economics, Vol. I, The Macmillan Press Limited, 
London, 1987, içinde, s. 221-225.
SIMON, H.A. (1987 b): Bounded Rationality, J. EATWELL, M.MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), The 
New Palgrave, A Dictionary of Economics, Vol. I, The Macmillan Press Limited, London, 
1987, içinde, s. 266-268.
SIMON, H.A. (1987 c): Satisficing, J. EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), The New 
Palgrave, A D ictionary of Economics, Vol. 4, The Macmillan Press Limited, London, 
1987, içinde, s. 243-245.
SMITH, A. (1970): The Wealth of Nations, Books l-lll, With an Introduction by ANDREW 
SKINNER, Penguin Books Ltd, Middlesex England.
SMUTS, B. (1987): What Are Friends for? Natural History, February 1987, s. 36-44.
STATMAN, M. (1987): J. ELSTER'in "Sour Grapes: Studios in the Subversion of Rationality" adlı 
kitabı üzerine "review" yazısı, Journal of Economic Literature, June 1987, s. 742, 743. 
TAYLOR, M. (1987): The P ossib ility  of Cooperation, Cambridge University Press, 
Cambridge, New York.

180



TOBIN, J. (1983): Macroeconomics and Fiscal Policy, E.C. BROWN, R.M. SOLOW (Ed.), Paul 
Samuelson and Modern Economic Theory, McGraw-Hill Book Company, New York, 1983, 
içinde, s. 189-201.
TVERSKY, A., KAHNEMAN, D. (1986): Rational Choice and the Framing of Decisions, Journal of 
Business, 1986, Vol. 59, No. 4, pt. 2, s. 251-278.

WADHWANI, S.B. (1987): The Macroeconomic Implications of Profit Sharing: Some Empirical 
Evidence, Supplement to the Economic Journal, Vol. 97, Conference Papers, s.171-183. 
WEITZMAN, M.L. (1984): The Share Economy, Conquering Stagflation, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts.
WEIZSACKER, E. von, WEIZSACKER, C. von (1987): How to Live with Errors? On the Evolutionary 
Power of Errors, World Futures, Vol, 23, No.3 (1987), s. 225-235.
WELCH, C. (1987): Utilitarianism, J.EATWELL, M. MILGATE, P. NEWMAN (Ed.), The New 
Palgrave, A D ictionary o f Economics, Vol. 4, The Macmillan Press Limited, London, 
içinde, s. 770-775.

WILLIAMSON, D.E. (1987): Kenneth Arrow and the New Institutional Economics, G.R.FEIWEL 
(Ed.), Arrow and the Foundations of the Theory of Economic Policy, The Macmillan 
Press Ltd, London, 1987, içinde, s. 584-599.
WILSON, E.0.(1985): The Sociogenesis of Insect Colonies, Science, 28 June 1985, s. 
1489-1495.

181



1987 GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE  
BAZI DÜŞÜNCELER*

Tuncer BULUTAY-Cem ÇAKMAK

* Bu çalışmada kullandığmız bağıntı ve değişme katsayılarını, bu konudaki tüm 
hesaplamaları Dr. Nazım Ekinci yaptı. Kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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GİRİŞ

Kanımızca, Türkiye'de 1950 ve sonrasında yapılan seçimlerde partileri, partiler 
arasındaki oy dağılımını belirleyen üç temel etken vardır: (i) iktisadi, toplumsal, siyasal 
ortamda ortaya çıkan eğilimler, (ii) Seçim yasalarıdaki değişmeler, (iii) Askeri 
müdahaleler.

İktisadi, toplumsal siyasal gelişmeler de aşağıdaki şekillerde ortaya çıkmaktadır:
(a) Genel, tümel (global) iktisadi gelişmeler. Burada; ulusal gelirin artışı, enflasyon oranı 
gibi etkileri tüm yurda ve tüm kesimlere yayılan gelişmeler sözkonusudur. (b) Gelir 
dağılımındaki gelişmeler. Burada ise politikaların çeşitli toplumsal kesimleri farklı şekilde 
etkilemesi incelenir. Örneğin, tahıl üretenler ile sanayi ürün üreticileri ayrımı yapılır; işçiler 
ve ücretleri ele alınır; köylü kentli ayrımına başvurulur; işsizlik, enflasyon durumları ayrı 
ayrı değerlendirilir, (c) Toplumsal gelişmeler. Bu konuda örneğin, CHP'nin zaman içinde 
nitelik değiştirerek sosyal demokrat bir parti kişiliğine bürünmesi; Demokratik Parti'nin, 
MSP'nin ortaya çıkması gibi konular incelenir, (d) Siyasal gelişmeler. Örneğin, 
seçimlerde çatışma ortamının ağırlığı duyulur, kutuplaşma yönünde eğilimler ortaya çıkar, 
1977 seçimlerinde olduğu gibi MHP'nin ağırlığı artar.

Biz bu çalışmamızda, yukarıda değinilen etkenlerden seçim yasalarını ele 
almayacağız. Bu konuda yalnızca-şu noktaları belirtmekle yetineceğiz: 1961 yılında 
kabul edilen nisbî seçim sisteminin Türk siyasal yaşamındaki parti sayılarını artırdığı bir 
gerçektir. Öte yandan, 1983 sonrasında seçilme barajlarının çok yüksek tutulmasının 
parti sayılarını azaltıcı etkisi henüz ortaya çıkmamıştır. 1987 seçimlerine katılan partilerin 
çokluğu bu görüşün bir kanıtıdır. ■'

iktisadi, toplumsal, siyasal gelişmeleri de, sözkonusu ayrımlara başvurmadan, bir 
tek başlık altında ele alacağız. Diğer bir deyişle, iktidarların genel başarımları 
(performansları) üzerinde durmakla yetineceğiz. Yukarıda belirttiğimiz ayrımlara dayanan 
incelemeler yapmayacağız. Bu konularda Türkiye'de de birçok araştırmanın yapıldığı 
bilinmektedir, ilerde de yapılması doğaldır. Yalnız bu tür araştırmalar için ek istatistik 
verilere gereksinim vardır. Bunlar henüz elde edilip yayınlanmamıştır.

iktidarların başarımlarını incelemenin de birçok yolu vardır. Biz burada yalnızca 
iktidarların oy yitirme eğilimini incelemekle yetinecşğiz. Yazımızın ikinci bölümünü de 
askeri müdahaleler oluşturacaktır. Çalışma, özet ve sonuç bölümüyle son bulacaktır.

1. Türkiye'de Seçimlerde iktidarlar Oy Kaybeder
• Az gelişmiş ülkelerde, bu arada Türkiye'de normal koşullarda yapılan seçimlerde 

bile büyük oy kaymaları olmaktadır. Oysa Batılı ülkelerde bu ölçülerde oy oynamaları 
sözkonusu olmamaktadır. Bu farklılık, Batılı ülkelerin ekonomik gelişmişliğinin; az 
gelişmiş ülkelerde büyük sorunlarla içiçe yaşayan .halkın iktidarlardan çok şey 
beklemelerinin; bu beklentiler gerçekleşmediğinde de oy verdikleri partiden kolayca 
uzaklaşmalarının sonucu olabilir. Türk siyasal partilerinin ideolojik temeli sağlam, 
yerleşmiş olmayan kitle partileri niteliği taşımaları da diğer bir neden olabilir.

a. Geçmiş Seçim lerdeki Eğilim ler
Türkiye'da 1950 den beri yapılan milletvekili seçimlerinde iktidarların genellikle oy 

yitirdikleri görülür. Bu genel eğilimin iki istisnası vardır.

Ancak, bu görüşümüzü açıklamaya geçmeden önce bazı varsayımlarımızı 
belirtmeliyiz. Bilindiği gibi, 1965 seçimlerinden önce AP koalisyonla iktidara gelmişti.
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1965 genel seçimleri bu iktidar zamanında yapılmıştı. Biz bu kısa, yaklaşık dokuz ay 
süreli dönemi; AP’nin iktidar dönemi saymıyor, AP iktidarının 1965 seçimleriyle 
başladığını varsayıyoruz*1). Diğer bir varsayımımız, 1969-1973 yıllarını AP iktidar dönemi 
olarak almamızdır. Bu varsayımımızın nedeni, sözkonusu dönemde AP'nin mecils 
çoğunluğuna sahip bulunması, bu dönemde izlenen politikaların AP görüşlerine uygun 
olmasıdır.

Tablo 4 ve 5'in incelenmesinden anlaşılacağı üzere, iktidarlar 1957, 1969, 1973 
seçimlerinde oy yitirmişlerdir. Ayrıca, 1965’de CHP'nin, 1987'de ANAP'ın oy kaybettiği 
belirtilmelidir. Dolayısıyla iktidarlar beş genel seçimde oy kaybına uğramışladır. Burada,
1979 ara seçimlerinde CHP'nin büyük ölçüde oy yitirdiğine ve iktidarı bırakmak zorunda 
kaldığına da dikkat çekilebilir.

T A B L O  4

varsayılıyor).

1950D P
1954 ' 1957

0.5333 0.5664 0.4727

« o  1965A  P
1969 1973

0.5290 0.4650 0.2980

i öncesinde iktidarda olmadığı, 1973 

T A B L O  5

öncesinde ise iktidarda olduğu

.  1973 
A  P

•1977 Fark

0.2980 0.3690 0.0710

A P + M S P + M H P  0.4500 0.5190 ■ 0.0690

Öte yandan, iktidarlar yalnızca iki seçimde, 1954 ve 1977 seçimlerinde oy 
yitirmemişlerdir.

Demokrat Parti’nin 1954 seçimlerinde oy kaybına uğramaması, 1950-1954 
döneminde iktisadi durumun çok iyi olmasına; toplumsal, siyasal alanda alışılmamış, 
oldukça özgür, hoşgörülü demokratik bir ortamın bulunmasına bağlanabilir. Diğer önemli 
bir neden, 1950'de CHP'ye verilen bazı oyların niteliğiyle ilgilidir. Bu oylar, uzun yılların 
değişmez iktidarı olarak görünen, devletle özdeşleşmiş CHP'nin yarattığı korku ve 
manevi baskı nedeniyle verilmiş olabilir. Bu baskı ve korkular 1954'te ortadan 
kalkdığından sözkonusu oylar 1954'te DP'ye kaymıştır. Diğer bir deyişle, DP'nin 1954 
oylarındaki artışın, ya da artmış görünmesinin, aslında, 1950 de çeşitli nedenlerle 
alamadığı oyları, bu kez, 1954'te toplamış olmasından kaynaklandığı söylenebilir.

Milletvekili seçimlerinin 1977 ve 1973 sonuçları karşılaştırıldığında şu olgular 
gözlenmektedir: AP ve MHP, oylarını hem miktar hem oran olarak artırmışlardır. Öte 
yandan, MSP'nin oy miktarı sabit kalmış, oy oranı azalmıştır. Cumhuriyetçi Güven 
Partisi, Türkiye Birlik Partisi ve Demokratik Parti geniş ölçüde oy yitirmişlerdir. CHP oy 
miktarını ve oy oranını çok yükseltmiş, kendisi için rekor sayılabilecek bir düzeyde oy 
elde etmiştir.
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1977 milletvekili seçimleri; kayıtlı seçmen sayısı ve seçime katılma oranı açısından 
bazı ilginç özellikler göstermektedir. Bunları, aşağıdaki Tablo 6'nın incelenmesinden 
anlayabiliriz. -

TABLO 6
1950 1954 1957 1961 1965 1969 1973 1977

Kayıtlı Seç
men Sayısı 8905743 10262063 12078623 12925395 13679753 14788552 16798164 21207303

Kayıtlı Seç
men Artış 
Oranı 0.15 0.18 0.07 0.06 0.08 0.14 0.26

Seçime Ka
tılma Oranı 89.3 88.6 76.6 81.0 71.3 64.3 66.8 72.4

Kaynak: DİE, Türkiye İstatistik Yıllığı, 1987, s. 144.

Bu tablo, kayıtlı seçmen sayısında 1977 yılında (1973'e oranla) çok önemli bir artış 
olduğunu göstermektedir. Önceki seçimlere ait oranlar gözönüne alındığında bu oranın 
sağlıklı olmadığı açıklıkla görülebilmektedir. Dolayısıyla, 1977'deki seçmen sayısının tam 
güvenilir, sağlıklı olmadığı şüphesi vardır. Bu nedenle, 1977 seçimleri yorumlanıp 
değerlendirilirken seçmen sayısındaki bu sağlıksız artışın gözönünde bulundurulması 
gerekir.

Yine Tablo 6 incelendiğinde, seçime katılma oranının seçimler boyunca azalma 
eğilimi içinde olduğu anlaşılmaktadır. Yalnızca üç seçimde bu azalma eğilimine ters 
gelişmeler vardır. Bu üç seçimden ikisi (1961, 1973) askeri müdahaleler sonrasında 
yapılan seçimlerdir.

Askeri müdahalelerden sonra seçime katılma eğiliminin artması anlaşılabilir bir 
olaydır: Seçmenler demokrasinin kısıntıya uğramasından sonra yeniden doğan seçme 
özgürlük ve olanağını kullanma yoluna gitmektedirler <2). Öte yandan seçime katılma 
oranının arttığı üçüncü seçim olan 1977 de artma eğiliminin iki temel nedeni olabilir: (i) Bu 
artış yalnızca görünüşte bir artıştır; 1977 de kayıtlı seçmen sayısında ortaya çıkan 
sağlıksız gelişmeye benzer bir eğilimin sonucudur. Diğer bir deyişle, geniş ölçüde çift ya 
da daha fazla oy kullanma durumu sözkonusu olmuştur, (ii) 1977 yılında toplumdaki 
siyasal kutuplaşma, çekişme, çatışma ortamı seçime katılma eğilimini artırmıştır.

Bu açıklamalar karşısında, 1977 seçimlerinde iktidarın oy kaybına uğramamasının 
nedenleri neler olabilir? Kayıtlı seçmen saytsındaki, seçime katılma oranındaki belirtilen 
sağlıksız eğilimler bir neden olabilir. Ancak bu nedenin katkısıyla ilgili olarak kesin birşey 
söylemek güçtür, ikinci ve temel neden, 1970 sonrasında yaşanan çekişme ve çatışma 
ortamı, özellikle 1977 siyasal ortamı olabilir. Bu çekişme, çatışma ortamı; oyların belirli bir 
odakta, en güçlü parti etrafında toplanması sonucunu yaratmış olabilir. Nitekim yukarıda 
belirtildiği gibi, Cumhuriyetçi Güven Partisi'yle Türkiye Birlik Partisi'nin oyları 1977'de 
geniş ölçüde azalmıştır. Bu partilerden uzaklaşan oylar, büyük bir olasılıkla CHP'ye 
gitmiştir. Öte yandan 1977 de sağ cephede iki eğilim gözlenmektedir: MHP'nin, 
dolayısıyla aşırı sağın güçlenmesi ve Demokratik Parti oylarının önemli bir bölümünün 
AP'ye gitmesi (ya da dönmesi).
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b. ANAP'ın Oy Kaybı
İktidarların oy kaybettiği yolundaki, yukarıda açıklanmaya çalışılan genel eğilim, 

ANAP oyları için de geçerli olmuştur. Bu konudaki ilgili oranlar Tablo 7'de verilmektedir.

TABLO 7 
Oy Oranları 

A N A P  MDP DYP RP MÇP

1983 1987 1983 1987 1987 1987

45.1 36.3  23.2 19.2 7.1 2.9

ANAP'ın 1987 seçimlerinde, 1983’e oranla oy kaybı ne kadardır? Bu soruya çeşitli 
yanıtlar verilebilir: (i) ANAP'ın 1987 ve 1983 seçimlerinde aldığı oy oranları arasındaki fark 
yaklaşık 0.09 dur. ANAP'ın oy kaybı bu kadardır, (ii) Refah Partisi (RP), Milliyetçi Çalışma 
Partisi (MÇP) 1983 seçimlerine katılamamışlardır. Bu partilerin oyları 1983 seçimlerinde 
geniş ölçüde ANAP'a gitmiştir. Bu oyların 1987 seçimlerinde doğal partilerine kayması 
mümkündür, mantıklıdır. Bu oylar (0.071, 0.029) gözönüne alınınca ANAP 1987 
seçimlerinde oy yitirmemlştir. MDP'nin 1983 seçimlerindeki oylarının bu konuda önemli bir 
katkısı olmamıştır. Çünkü bu oylar 1987 de çok geniş ölçüde DYP’ye gitmiştir, (iii) 
ANAP’ın özellikle iktidara geldikten sonraki, 12 Eylül yönetimini sahiplenen politikaları, 
MDP'nin askeri yönetimin partisi oluşu gözönüne alınınca bu partinin (MDP’nin) 1983 
seçimlerinde sağlamış olduğu oyların doğal sahibi ANAP'tir, denilebilir. Dolayısıyla, bu 
niteliğiyle ANAP’ın 1983'teki oy potansiyeli, ANAP ve MDP oy oranlarının toplamı olan 
0.68'dir. Bu toplamda RP ve MÇP oyları vardır. Bu oylar sözkonusu toplamdan 
düşüldüğünde geriye 0.58 oranı kalır. 1987 seçim sonuçlarıyla karşılaştırma yoluna 
gidildiğinde, ANAP’ın 1983 seçimlerindeki oy potansiyeli olarak bu oran alınmalıdır. Bu 
orana göre hesap yapıldığında ANAP'ın 1987 seçimlerindeki oy kaybı, DYP'nin bu 
seçimde kazandığı oy düzeyindedir.

Bu yanıtlardan hangisi geçerlidir? Bizce, RP ve MÇP konusunda yukarıda 
belirtilenler geniş ölçüde geçerlidir. Bu konuda tartışmaya pek gerek yoktur (3). 
Tartışmaya açık nokta MDP'nin 1983'de sağladığı oyların 1987 de hangi partiye yöneldiği 
sorusudur. Bir yoruma göre MDP'nin sözkonusu oyları 1937 de geniş ölçüde DYP’ye 
gitmiştir. Diğer bir görüşe göre ise MDP oyları ANAP'a gitmiş, DYP ise 1983'deki 
ANAP’tan oy almıştır.

Bizce bu yorumlardan İkincisi doğrudur. Yani MDP oyları ANAP'a geçmiş, DYP ise 
1983 deki ANAP'tan oy almjştır. Şimdi bu görüşümüzün dayanaklarını açıklamaya 
çalışacağız. Ancak bunlara geçmeden önce iki noktayı önemle vurgulamak istiyoruz. 
Çözümlemelerimizde, partilerin iller düzeyindeki oy oranları kullanılarak elde edilen 
bağıntı (korelasyon) ve değişme katsayılarına dayanacağız (4). Bu katsayılarla yapılacak 
çözümlemelerin tam sağlıklı olmayacağını, dolayısıyla ulaşacağımız sonuçların kesin 
savlar niteliği taşımayacağını önceden belirtmeliyiz. İkinci olarak, oylar bir partiden 
diğerine geçti dediğimizde, tüm oyların değil; oyların çoğunluğunun bu eğilimi gösterdiğini 
kastedeceğiz.

MDP Oyları
Ekteki Tablo 2A, 2B’nin incelenmesinden anlaşılacağı üzere MDP'nin oylarıyla diğer 

partilerin oyları arasında genellikle eksi bağıntı katsayıları ortaya çıkmaktadır. İki
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önemsiz oran bir tarafa bırakılırsa, bu genel eğilimin tek istisnası MDP oylarıyla 1961 YTP 
(Yeni Türkiye Partisi) oyları arasında önemli, artı bir bağıntı katsayısının sözkonusu 
olmasıdır (Tablo 2B). Diğer bir deyişle, MDP oyları, yalnızca 1961 seçimlerindeki YTP 
oylarıyla koşut bir eğilim içindedir. Tüm seçimlerdeki diğer partilerin (DSP hariç) oylarıyla 
MDP'nin oyları arasında ters yönde ilişki vardır.

Yalnızca eksi katsayılar ve eski seçimler ele alındığında, en büyük bağıntı 
katsayıları, geçmişteki CHP ve AP oylarıyla MDP oyları arasında gözlenmektedir. Diğer 
bir deyişle, MDP oyları, geçmiş seçimlerdeki AP oylarıyla da, CHP oylarıyla da ters yönde 
bir ilişki göstermiştir. Yani MDP, geçmiş yılların AP ve CHP oy kaynaklarından çok 
yararlanmamıştır.

MDP, 1983 seçimlerinde Halkçı Parti'den (HP) çok, ANAP'la rekabet etmiştir. 
Bağıntı katsayıları bu sonucu göstermektedir. Tablo 2A'da görüldüğü gibi, MDP oylarıyla 
ANAP oyları arasındaki bağıntı katsayısı -0.589 olduğu halde MDP oylarıyla HP oyları 
arasındaki katsayı-0.271'dir. ,

Özetlenirse, MDP güçlü, köklü bir siyasal eğilime dayanmamış; özellikle sağcı 
oylar olmak üzere tüm parti ve eğilimlerden (belki en çok önceki seçimlerde oy 
kullanmayanlardan) küçük oranlarda oy almıştır.

ANAP Oyları
ANAP'ın il oranları düzeyindeki 1987 oylarıyla 1983 oyları arasındaki bağıntı 

katsayısı çok düşüktür. Bu katsayının (0.343) ne denli küçük olduğunu gösterebilmek 
için diğer partilerin oy oranları arasındaki bağıntı katsayılarına bakmak yeter: AP’nin 
1977'deki oylarıyla 1973'deki oyları arasındaki bağıntı katsayısı 0.852; yine AP'nin 1977 
yılındaki oylarıyla 1961 yılındaki oy oranları arasındaki bağıntı katsayısı 0.530'dur. Aynı 
şekilde, CHP'nin 1977 oylarıyla 1973 oyları arasındaki bağıntı katsayısı 0.903; yine 
CHP'nin 1977 oylarıyla 1961 oyları arasındaki bağıntı katsayısı 0.416 dır <5). Aynı bağıntı 
katsayıları, SHP'nin 1987 oylarıyla CHP'nin 1977 oyları arasında 0.773; DYP'nin 1987 
oylarıyla AP'nin 1977 oyları arasında 0.629 dur.

Bu sayılar karşısında, ANAP'ın 1987 ve 1983 oy oranları arasındaki bağıntı 
katsayısının (0.343) çok düşük kaldığı açıktır. Bu düşük değer, 1987 ile 1983 arasında 
ANAP oylarının illerdeki dağılımında, dolayısıyla oy yapısında önemli bir değişmenin 
ortaya çıktığının göstergesidir. Diğer bir deyişle, ANAP'ın 1987'deki oy kaynakları 
1983'deki oy kaynaklarından önemli ölçüde farklıdır.

ANAP’ın 1983 oylarıyla, AP'nin geçmiş seçimlerdeki (1961 den 1977 ye) oyları 
arasındaki bağıntı katsayıları artıdır. Ayrıca yine ANAP'ın 1983 oylarıyla DYP’nin 1987 
oyları arasındaki bağıntı katsayısı da artıdır; 0.407 değeriyle oldukça da yüksektir.

Bunlara karşılık ANAP’ın 1987 oylarıyla AP’nin geçmiş seçimlerdeki oyları 
arasındaki bağıntı katsayılarının değerleri ya çok küçülmüş (0.363'den 0.086’ya,
0.417'den 0.068'e, 0.376'dan 0.008'e düşmüş) ya da eksiye dönüşmüştür. Bu gelişmeye 
koşut olarak 1987 seçimlerinde ANAP ve DYP'nin oy oranları arasındaki bağıntı katsayısı 
-0.409 olmuştur.

Bu değerler, ANAP'ın 1983'de, bir ölçüde AP'nin geçmişteki oy kaynaklarından 
yararlandığını göstermektedir. Ancak ANAP'la AP'nin geçmişteki oyları arasındaki bu bağ 
1987 seçimlerinde geniş ölçüde kopmuştur. Öte yandan, Tablo 2A, 2B'nin 
incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1987'de DYP oylarıyla AP’nin geçmişteki oyları 
arasında daima, oldukça yüksek, artı bağıntı katsayıları vardır.

Yine Tablo 2A ve B'ni incelenmesinden anlaşılacağı gibi, ANAP’ın 1987 oyları için
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elde olunan bağıntı katsayıları MDP'nin 1983 oyları İçin sözkonusu olan bağıntı 
katsayılarına benzer bir nitelik taşımaktadır. Bu katsayılar açısından ANAP'ın 1987 
oylarıyla MDP'nin 1983 oyları arasında yalnızca iki önemli farklılık kalmıştır: ANAP'ın 1987 
oyları ile CHP'nin 1961, 1969 oyları arasında artı bağıntı katsayıları vardır. MDP için 
benzer bir durum sözkonusu değildir, ikinci olarak, ANAP'ın 1987 oylarıyla AP’nin geçmiş 
seçimlerden bazılarındaki oy oranları arasında, çok azalmış da olsa, halâ artı bağıntı 
vardır. Buna karşılık, MDP'nin oyları ile AP'nin geçmiş seçimlerdeki oyları arasındaki 
bağıntı katsayıları daima eksi olmuştur.

Son olarak, ANAP'la MDP'nin oy oranları arasındaki bağıntı katsayılarına dikkat 
çekmek istiyoruz. MDP oylarıyla 1983 seçimlerindeki ANAP oyları arasındaki bağıntı 
katsayısı -0.589 dur. Oysa yine MDP oylarıyla 1987 seçimlerindeki ANAP oyları 
arasındaki bağıntı katsayısı -0.107'ye düşmüştür. Böylece MDP oylarıyla ANAP oyları 
arasında 1983 seçimlerinde gözlenen karşıtlık, 1987 seçimlerinde çok azalmıştır.

MDP ve ANAP oylarıyla ilgili olarak yaptığımız yukarıdaki çözümlemelerden şu 
sonuçlara ulaşıyoruz: (i) 1983 seçimlerindeki MDP oyları, Türk siyasal yaşamının iki 
temel ve köklü eğilimini oluşturan CHP ve AP kaynaklarının hiçbirine dayanmamıştır. 
Dolayısıyla, sağcı bir parti olduğu halde MDP, geçmişteki AP oylarına da dayanmamıştır. 
(ii) ANAP oylarında 1987'de 1983'e oranla önemli bir yapısal değişme ortaya çıkmıştır, (iii) 
ANAP, 1983'te, geçmişteki AP oy kaynaklarından yararlanmıştır, (iv) ANAP'ın geçmişteki 
AP oylarından yararlanma gücü 1987 seçimlerinde geniş ölçüde azalmış ya da ortadan 
kalkmıştır, (v) ANAP 1987 seçimlerinde MDP'ye benzeme eğilimi göstermiştir.

Yukarıda belirttiğimiz, ”1987 seçimlerinde MDP oyları ANAP'a geçmiş, DYP ise 
1983'teki ANAP'tan oy almıştır" şeklindeki görüşümüzün dayanakları, yukarıdaki 
çözümleme ve sonuçlardır. Bu sonuca ulaştığımıza göre, bizce 1987 seçim sonuçlarıyla 
karşılaştırma yoluna gidildiğinde; ANAP'ın 1983'teki oy potansiyeli, ANAP ile MDP oy 
oranlarının toplamı olarak alınmalıdır. Bu oranlara göre karşılaştırma yapıldığında ise, 
ANAP'ın 1987 seçimlerindeki oy kaybı yaklaşık 0.20 düzeyindedir. MDP'nin tüm oylarının 
aynı yönde hareket etmesi olasılığının düşüklüğü gözönüne alınır, daha ihtiyatlı bir yorum 
yapma yoluna gidilirse, ANAP'ın 1987 seçimlerindeki oy kaybının 0.10 ile 0.20 arasında 
olduğu söylenebilir.

c. Oy Kaybı Yurda Yayılm ıştır
Türkiye'de yapılan milletvekili seçimlerinde gözlenen diğer bir ortak özellik, oylarda 

meydana gelen değişmelerin tüm yurdu kapsayan bir eğilim içinde olmalarıdır. Yani 
iktidarlar oy kaybediyorsa bu eğilim hemen bütün illerde, illerin büyük çoğunluğunda, 
kendini göstermektedir. Bazı il ve bölgelerde oy kaybı olurken; önemli sayıdaki bazı 
illerde, diğer bölgelerde oy artışı olmamaktadır. Kuşkusuz, oy kaybı her ilde aynı 
düzeyde gerçekleşmemektedir.

Bu eğilim 1987 seçimlerinde de ortaya çıkmıştır. Ekteki Tablo 3’te bu oy kaybı 
açıkça görülmektedir. Karşılaştırma, ANAP'ın 1987 oylarıyla (MDP+ANAP) 1983 oyları 
arasında yapıldığında, ayrıca RP ve MÇP oyları düşüldüğünde ANAP'ın, Malatya dışında 
tüm illerde oy kaybına uğradığı gözlemlenmektedir. ANAP’ın 1987 ve 1983 oylarına 
dayanılarak yapılan karşılaştırmada da pek farklı bir durum sözkonusu olmamaktadır: 
Onbir il dışında tüm illerde ANAP oy kaybetmiştir.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız, MDP oylarının 1987 de ANAP'a geçtiği olgusunun 
ışığında; ANAP'ın 1987 oylarında (ANAP 1983 oylarına göre) ortaya çıkan azalmayı 
değerlendirmeye çalıştık. Bu amaçla illeri, ANAP'ın oy kaybının büyüklüğüne göre 
sıraladık. Bu sıralamada ANAP'ın en çok oy yitirdiği il olan İsparta en başta, oyunu en

188 '



çok artırdığı il olan Hakkâri ise en sonda yer aldı. Bu sıralama Tablo 3'ün ilk üç sütununda 
gösterilmektedir. Sonra bu sıralamayı beş gruba ayırdık. Grupları oluştururken oy kaybı 
büyüklüğüne dayandık, ilk grupta 0.15'ten, ikinci grupta 0.10'dan, üçüncü grupta
0.05'ten fazla oy kaybının bulunduğu iller yer aldı. Dördüncü grup, ANAP'ın oy kaybının
0.05 e ulaşmadığı illerden oluştu. Son grubu, ANAP'ın 1987 seçimlerinde oy oranlarını 
artırdığı iller oluşturdu. Daha sonra, bu gruplarda yer alan illerde MDP'nin 1983’teki oy 
oranlarını aldık. Her grup için bu MDP oylarının ortalamasını elde ettik. Bu ortalamaları 
aşağıdaki Tablo 8’de veriyoruz.

TABLO 8
il gruplarında MDP 
oyları ortalaması

f  0.15'ten fazla olan iller 20.24
ANAP'ın 1987'deJ 0.10-0.15 arasında olan iller 22.89

(1983’e oranla) |  0.05-0.10 arasında olan iller 25.10
oy kaybı 0.05'ten küçük olan iller 26.91

ANAP'ın 1987'de oylarını artırdığı iller 31.63

Bu Tablo'dan açıklıkla görülebileceği gibi, MDP'nin oy oranlarının en az olduğu iller 
grubunda, ANAP 1987'de en fazla oy kaybına uğramıştır. MDP oy oranları ortalamasının 
en yüksek, 0.3163 olduğu iller grubunda ise ANAP oyları azalmamış, artmıştır. Tablo 8, 
MDP oy oranları ortalamasının, ANAP'ın oy yitirişiyle ters orantılı yönde arttığını 
göstermektedir.

Bu veriler, ANAP'ın 1987'de oylarını ancak MDP'nin 1983 te yüksek oranlarda oy 
aldığı illerde koruyup artırabildiğini göstermektedir. Böylece, bu bulgular da MDP'nin 
oylarının ANAP’a gittiği olgusunu destekleyen bir kanıt niteliği taşımaktadır.

d. İk tida rla rın  Oy Kaybının Hızlanması
Bilindiği gibi, 1974 sonrasında iktisadi durum Türkiye'de de dünyada da giderek 

bozulmuştur. Bu bozulmanın Türk seçimleri üzerinde etki yaratması doğaldır. Yukarıda 
açıklanmaya çalışıldığı üzere Türkiye'de iktidarlar oy yitirmektedirler. İktisadi koşulların 
daha da çetinleşmesinin, iktisadi yaşamın kötüleşmesinin bu kaybı daha da 
yoğunlaştırması beklenir.

Bizce gerçek durum bu beklentiler yönündedir. Yani iktidarların oy kaybı son 
yıllarda hızlanmıştır. Şimdi bu görüşümüzü doğrulayan kanıtlarımızı ileri sürmeye 
çalışacağız. Yalnız, önce bu savımızı yanlışlayan bir olguyu belirtmeliyiz.

Yukarıda da belirtildiği gibi, 1977 seçimlerinde iktidarın oyları azalmamış, tersine 
artmıştır. Bu olgunun burada savunduğumuz görüşe ters düştüğü açıktır. Dolayısıyla, 
görüşümüze karşı güçlü bir kanıt vardır. Ancak bizim savımızı doğrulayan kanıtlar da 
vardır. Bilindiği gibi, CHP'nin 1978, 1979'daki kısa süreli iktidarı 1979 daki milletvekili ara 
seçimleriyle son bulmuştur. Bu ara seçimlerinde CHP büyük ölçüde oy yitirmiştir, iki 
yıldan az bir süredeki oy kaybı çok yüksek olmuştur. Yukarıda açıklandığı gibi, ANAP'ın 
1987'deki oy kaybı da büyüktür. Özellikle MDP oyları, bu oyların ANAP'a yöneldiği 
gözönüne alınınca, ANAP iktidarı döneminde de oy kaybının hızlandığı söylenebilir. 
Bugün (Mayıs 1988) ANAP iktidarının halk gözünde düştüğü durum da, iktidarların oy
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kayıplarının son yıllarda hızlandığının bir kanıtı olarak alınabilir. Kuşkusuz, bu 
görüşümüzü ileri sürerken elimizin altında seçim sonuçları gibi sayısal, sağlam, gerçek 
veriler yoktur. Dolayısıyla, yorumlarımızda, sonuçlarımızda ihtiyatlı olmak zorundayız. 
Bununla birlikte, ANAP'ın kamu önünde, bugün büyük bir itibar kaybına uğradığının 
söylenebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, bu önemli itibar kaybı, seçimden birkaç ay önce 
çıkmış, Meclis'te üçte iki çoğunluk sağlamış ANAP için sözkonusu olmaktadır.

Biz, bu görüşlerle, ancak konunun tartışmaya açık olduğunu, savımızın yeterli 
ölçüde doğrulanmadığını bilerek, iktidarların oy kaybının son yıllarda arttığını 
düşünüyoruz. Bu görüşler ışığında aşağıdaki önemli noktaları da belirtmek istiyoruz.

ANAP, seçim yasasının marifetiyle 0.363 oyla üçte iki çoğunluk sağlayarak 
iktidara gelmiştir. Görünürde istikrarlı bir yapı ortaya çıkmıştır. Ancak Mecliste sağlanan 
bu büyük çoğunluğun siyasal istikrar yaratması daha bugünden kuşkulu hale gelmiştir. 
Siyasal istikrarın önümüzdeki beş yıl boyunca sürdürülmesi ise çok güç görünmektedir. 
Böylece, seçim yasası marifetiyle, küçük oy oranlarıyla istikrar sağlamanın güçlüğü, 
olanaksızlığı ortaya çıkmıştır.

ANAP, 1983-1987 döneminde iç ve dış borçlanmayla ekonomide canlılık ve 
büyüme sağlamış, kıtlıkların oluşmasını engelleyebilmiştir. Ancak sonuçta, ekonomiyi 
tam bir iç ve dış borç çıkmazına sokmuştur. Büyük halk kesimlerini rekorlara yaklaşan 
enflasyon altında ezmiştir. Dış ticarette de dengeyi sağlayamamış, ekonomiyi rekor 
düzeylerdeki ticaret açıklarından, sürekli cari işlem açıklarından kurtaramamıştır.

Gelecek İktidarlar, özellikle 1980 sonrasında, ağır baskı altında, ezilen geniş halk 
kitlelerine birşeyler vermek zorundadırlar. Bunlar sağlanırken, açığı giderek büyüyen bir 
bütçede en azından denklik sağlamak zorundadırlar. Dış borçları ödeyebilmek için 
ekonominin ticaret fazlası vermesi gerekmektedir. Dış borç ödemesi yapılmadığı 
varsayılsa bile, gerekli dışalımı gerçekleştirebilmek için yeniden borçlanmak 
durumundadırlar. Böylece, gelecek iktidarlar, çok çetin iktisadi sorunlarla boğuşmak 
zorunda kalacaklardır. Ayrıca, iktidarların hızla oy kaybetmeleri nedeniyle kısa sürede 
başarıya ulaşma zorunluluğu vardır. Çünkü oy tabanı kaydığında birşeyler yapabilme 
gücünün hızla yitirilmesi kaçınılmazdır. Anılan çetin koşullar karşısında kısa sürede böyle 
bir başarı ise hemen hemen olanaksızdır.

Bu büyük güçlükler karşısında, Türkiye'de demokrasinin geleceği için, 
demokrasiye inanmış partilerin belirli bir anlayış, hoşgörü birliği içinde bulunmalarını 
zorunlu görüyoruz. Bu birlik sağlanamadıkça, demokrasinin önünde büyük tehlikeler 
bulunacaktır. Öte yandan gerçek demokrasiden başka bir yönetimin Türkiye'ye mutluluk 
getiremeyeceği düşüncesindeyiz. Yaşanan bunca acı deneyin, demokrasinin büyük 
erdemini bütün açıklığıyla ortaya koyduğu kanısındayız.

2. Askeri Müdahalelerin Etkileri
Askeri müdahalelerin iktisadi, toplumsal, siyasal yaşamda köklü etki ve 

değişiklikler yarattığı bilinmektedir. Bu değişikliklerin, ülkenin siyasal yapısını, partilorini 
ve parti dağılımını etkilemesi doğaldır. Askeri müdahalelerin böyle dolaylı etkilerinin 
ötesinde doğrudan etkileri de sözkonusu olmaktadır. Yani askeri müdahaleler partileri 
kapatarak, seçimleri sınırlayarak, destekledikleri ya da oluşturdukları partileri iktidar 
yapmaya çalışarak parti ve oy dağılımını doğrudan etkileyebilmektedirler.

Öte yandan, askeri müdahaleler dışındaki nedenlerle de yeni partiler ortaya 
çıkabilmekte, oyların dağılımı değişebilmektedir. Örneğin, seçim yasaları parti sayısını 
azaltıp çoğaltabilmektedir. Oluşan yeni iktisadi koşullar, yeni toplumsal eğilim ve 
çatışmalar, var olan partilerin silinmesi; nitelik ve yapı değiştirmesi; yeni partilerin ortaya
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çıkması sonucunu verebilmektedir. Örneğin, Millet Partisi, Hürriyet Partisi, Türkiye işçi 
Partisi, Güven Partisi, Türkiye Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Selâmet 
Partisi .gibi partiler ortaya çıkmakta sonra bunların bir bölümü, hiç olmazsa bir süre, 
siyaset sahnesinden çekilmektedir.

Kuşkusuz bu üç etki (askeri müdahalelerin dolaylı-doğrudan etkileri, toplumsal 
gelişmelerin etkisi) genellikle, içiçe geçmiş bir biçimde etkin olmaktadırlar. Dolayısıyla, 
sözkonusu etkileri ayrıştırmak güçtür. Bu güçlüğün bilincinde olarak, aşağıda, Türkiye 
milletvekili seçimlerinde askeri müdahalelerin partiler, oy dağılımı ve dağınıklığı 
üzerindeki doğrudan etkilerini incelemeye çalışacağız. Bu çözümlemelerde de illerdeki 
oy oranlarına dayanacağız. Değişme ölçütü olarak Standard sapmayı alacağız. Standard 
sapmanın ortalamaya bölünmesi ile elde olunan değişme katsayısını kullanacağız. Bu 
değişme katsayıları aşağıdaki Tablo 9'da verilmektedir.

T A B L O  9
İlle r Düzeyinde P a rtile rin  Oy D ağınıklığını Gösteren 

Değişm e K a tsayıla rı
AP 1961 0.676 CHP 1961 0.186 ANAP 1983 0.228 HP 1983 0.291

AP 1965 0.281 CHP 1965 0.239 ANAP 1987 0.194 SHP 1987 0.339

AP 1969 0.292 CHP 1969 0.272 MDP 1983 0.333 DSP 1987 0.526

AP 1973 0.362 CHP 1973 0.337 ANAP+MDP
1983 0.123

SHP+DSP
1987 0.311

AP 1977 0.327 CHP 1977 0.294 YTP1961 1.028 DYP 1987 0.394

Bilindiği gibi, 1950 sonrasında Türkiye’de üç askeri müdahale olmuştur. Bunlardan 
ilki sola yönelik, diğer ikisi sağcı niteliktedir, ilk müdahalede sadece sağın temel partisi 
olan DP kapatılmıştır. 12 Eylül 1980'de hem sağdaki hem soldaki partilerin kapatılması 
yoluna gidilmiştir. Aradaki 1971 de ise ana partiler kapatılmamıştır.

Partilerin kapatılmadığı 1971 müdahalesinin parti oyları üzerinde doğrudan etkisi 
sözkonusu olmamıştır. Bu müdahaleden sonraki ilk seçimlerde (1973) AP'nin önemli 
ölçüde oy kaybına uğradığı doğrudur. Ancak bu oy kaybının bir temel nedeni Demokratik 
Parti'nin, MSP'nin 1973 seçimlerine katılmalarıdır. Bu partileri oluşturan eğilimler ise 1971 
askeri müdahalesinden önce ortaya çıkmıştır. Ayrıca, bu askeri müdahale döneminde 
askeri yönetime yakınlığı AP'ye oy kaybettirmiş olabilir. Ancak bu da askeri müdahalenin 
doğrudan değil, dolaylı etkisidir.

1960 ve 1980 askeri müdahaleleri ise, parti kapatarak seçim ortamındaki partileri, 
oy dağılımını doğrudan etkilemiştir, ilk müdahalede sağdaki DP kapatılmıştır. Bu partinin 
kapatılmasıyla sağda bir boşluk yaratıldığı için bu oylara sahip olma girişimleri, rekabeti 
ortaya çıkmıştır. Bu oyları kimin temsil edeceğinin belirsiz olduğu bir ortamda seçimlere 
gidilmiştir. Böylece 1961'de, eskiden de varolan Cumhuriyetçi (Köylü) Millet Partisi 
yanında Yeni Türkiye Partisi (YTP) ve AP sağ oyları temsil etme savıyla seçimlere 
katılmışlardır. İller düzeyinde sağı hangi partinin temsil edeceği konusundaki belirsizlik 
oyların çok dağılması sonucunu doğurmuştur. Değişme katsayıları bu dağınıklığı açıklıkla 
göstermektedir. Nitekim bu katsayı yukarıdaki Tablo 9'da görüldüğü gibi, AP 1961 için
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0.676, YTP 1961 için 1.028'dir. Aynı Tabloda yer alan diğer değişme katsayıları 
gözönüne alındığında bu katsayıların büyüklüğü, hatta aşırılığı ortadadır.

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ise, hem soldaki hem sağdaki partileri 
kapatmıştır. Bu nedenle bu müdahalenin etkilerini sağ ve sol oylar ayrımı yaparak 
incelemekte yarar vardır.

Ancak bunlara geçmeden önce şu temel noktalar vurgulanmalıdır: (i) 12 Eylül 1980 
müdahalesinde sağcı görüş egemendir, (ii) Bu müdahaleden sonra yapılan ilk seçimlerde 
(1983) sadece üç partinin (MDP, ANAP, HP) seçimlere girmesine izin verilmiştir. Yani 
1983 seçimlerini demokratik .saymak olanağı yoktur, (iii) Askeri yönetim sağda bir partiyi, 
MDP’yi oluşturmuş, bunun iktidara gelmesini amaçlamıştır, (iv) Buna karşın askeri 
yönetim MDP'nin iktidara gelmesini sağlayamadığı gibi, MDP'nin ve HP'nin kısa sürede 
siyasal planda silinmesini de engelleyememiştir.

Sağ Oylar
12 Eylül 1980'den sonraki ilk seçimde, 1983’te, seçime katılmasına izin verilen iki 

sağcı parti varıdr. Bu partilerin niteliği konusunda bir belirsizlik yoktur. Her iki partinin de 
doğrudan ya da dolaylı biçimde askeri yönetim tarafından desteklendiği bilinmektedir. 
Yani 1961'de AP ve YTP için sözkonusu olan durum niteliğinde bir ortam yoktur. Bu 
nedenlerle 1983 seçimlerinde bu iki sağcı partinin, ANAP ve MDP'nin oyları büyük 
dağınıklık içinde değildir. Değişme katsayıları (ANAP için 0.228, MDP için 0.333) bu 
sonucu açıklıkla göstermektedir.

1983 ve 1987 seçimlerinde ANAP'ın iller düzeyindeki oy oranları arasındaki 
dağınıklık çok daha azdır. ANAP için değişme katsayıları 1983'te 0.228, 1987'de 0.194 
tür. Diğer partilerle karşılaştırma yoluna gidildiğinde bu değerlere yakın değişme 
katsayılarına 1961 ve 1965 teki CHP oylarında rastlanmaktadır. Nitekim CHP oyları için 
değişme katsayıları 1961 de 0.186, 1965 de 0.239 dur.

12 Eylül 1980 sonrasının ANAP'ı ile 1961 ve 1965 in CHP si arasındaki bu yakınlık 
iki partinin arkasındaki askeri yönetimi akla getirmektedir. Diğer bir deyişle, askeri 
yönetimlerce desteklendikleri için 1960 ların başlarında CHP için sözkonusu olan durum 
1980 lerin ANAP'ı için de ortaya çıkmıştır. Böylece askeri yönetimin, merkezi otoritenin 
desteği, anılan partilerin oylarında dağılmayı engellemiştir.

MDP'nin durumu bu yorumun geçerliliğini bir açıdan şüpheli kılmakta, diğer bir 
yönden de desteklemektedir. Şüpheli kılmaktadır, çünkü MDP'nin arkasında da askeri 
yönetim vardır ve bu partinin oyları için elde olunan değişme katsayısı oldukça yüksektir,
0,333 değerindedir. Desteklemektedir, çünkü MDP oyları 1983 ANAP oylarıyla birlikte ele 
alındığında yukarıdaki Tablo'nun en küçük değişme katsayısı değeri, 0.123, ortaya 
çıkmaktadır. Yani askeri yönetimin desteği oy dağınıklığını çok azaltmaktadır <6>.

Değişme katsayılarının yer aldığı Tablo 9 incelendiğinde görüleceği gibi, bu katsayı 
genellikle 0.30 değeri civarında bulunmaktadır. AP (yukarıda değinilen 1961 bir yana 
bırakılırsa) bu orandan en büyük sapmayı 1973 de göstermiştir. DYP için 1987 
seçimlerinden elde olunan değişme katsayısı da yüksektir ve 0.40'a çok yakındır. Öte 
yandan, her iki seçimde de (1973, 1987) bu partilere benzer nitelikte sağcı partiler 
seçimlere katılmaktadır. 1973 te Demokratik Parti, 1987'de ANAP vardır. Böylece, 
kendine benzer nitelikte sağcı partilerin seçime katılması AP ve DYP nin oy oranlarındaki 
dağınıklığı artırmıştır.

Sol Oylar
CHP nin oy oranları arasındaki dağınıklık 1969 ve sonrasında artmıştır. Tablo 9 da 

görüldüğü gibi CHP için değişme katsayısı en yüksek değerine 1973 te ulaşmıştır. Bu
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gelişmenin iki temel nedeni olabilir: (i) Türkiye İşçi Partisi 1965, 1969, 1977 de; Güven 
Partisi ve Türkiye Birlik Partisi 1969,1973,1977 de seçime katılmışlardır. Her üç partinin 
oylarında 1977 de büyük azalmalar olmuştur, (ii) CHP, 1969 dan itibaren yapısal 
değişikliğe uğramıştır.

Halkçı parti için elde olunan değişme katsayısı 0.291 dir. Bu değer, ençok 
rastlanılan değişme katsayısına, CHP'nin 1977 katsayısına çok yakındır. SHP 1987 ve 
(SHP+DSP) 1987 için ulaşılan değişme katsayıları da (0.339, 0.311) pek farklı değildir. 
Dolayısıyla, 1983'te Halkçı Parti'de, 1987'de SHP'de oy dağınıklığı yönünden önemli bir 
farklılığın ortaya çıkmadığı söylenebilir.

Bunlara karşın 1987 seçimlerinde DSP için değişme katsayısı çok yüksektir. Bu 
değer (0.526) neredeyse 1961 de AP için sözkonusu olan değişme katsayısına (0.676) 
yaklaşmaktadır.

Öte yandan, yukarıda yaptığımız bağıntı katsayılarına dayanan çözümlemelere 
dönersek, DSP oylarıyla CHP'nin önceki seçimlerde aldığı oylar arasındaki bağıntı 
katsayılarının düşük olduğunu görürüz. Bu bağıntı katsayıları en yüksek düzeylerine 
(CHP 1977 oyları sözkonusu olduğunda) 0.351 değeriyle ulaşmaktadır (Tablo 2A). DSP 
ile SHP oy oranları arasındaki bağıntı katsayısı sadece 0.220 dir. DSP oyları en yüksek 
bağıntı katsayısı değerine (0.560) Halkçı Parti'nin oylarıyla ilişkilerinde ulaşmaktadır. Bu 
sayılar, DSP nin oy tabanının eski, 1980 öncesi sol oylar olmadığı izlenimini vermektedir. 
Bununla birlikte, DSP nin oy oranlarıyla sağcı partilerin geçmişteki ve son zamanlardaki 
oy oranları arasındaki bağıntı katsayıları da ya çok düşük ya da eksidir. Ayrıca 1987 deki 
SHP+DSP oylarının toplam oy içindeki payları; 1973 teki CHP nin, 1983 deki Halkçı 
Parti'nin sağladığı oy oranlarına çok yakındır. Bunlar da DSP oylarının geleneksel CHP oy 
tabanından çok uzaklaşmadığını göstermektedir.

SHP'nin oy oranları ise; özellikle 1973, 1977 CHP oy oranlarıyla ve 1983 Halkçı 
Parti oy oranlarıya yakın bir ilişki içindedir. Bu ilişkilerdeki bağıntı katsayıları sırasıyla
0.840, 0.773, 0.748 dir. Böylece SHP geniş ölçüde CHP oy tabanına dayanmaktadır.

3. Özet ve Sonuç
1961 seçimlerinde Cumhuriyetçi (Köylü) Millet Partisi'nin yanında iki sağcı parti 

vardı. Sağcı oyların büyük bir bölümü bu iki parti, AP ve YTP arasında bölündü. Sonra 
YTP silindi, AP sağ oylara egemen oldu. 1971 müdahalesi, Meclis’i, partileri kapatmadı. 
Dolayısıyla parti ve oy dağılımı üzerinde doğrudan etkili olmadı. Buna karşılık 12 Eylül
1980 askeri müdahalesi iktisadi, toplumsal, siyasal yaşamı kökünden değiştirmek 
amacındaydı. Meclis'i, partileri kapattı. Gerçekleştirdiği seçimler, 1983 seçimleri; 
serbest, demokratik olmadı. Desteklediği, iktidar yapmak istediği bir partiyi, MDP’yi 
oluşturdu.

Ancak 12 Eylül yönetimi kısıtlı da olsa bir seçim ortamında, MDP yi iktidara 
getiremedi. Çünkü 1983 seçimlerinde MDP, Türk siyasal yaşamının iki temel ve köklü 
eğilimini oluşturan CHP ve AP oy kaynaklarına dayanamamıştır. Seçimlerden sonra MDP 
yapay varlığını sürdürememiş, siyasal alandan silinmiştir.

Kısıtlı seçim ortamında 1983 seçimlerini diğer sağcı parti, ANAP kazanmıştır. 
ANAP 1983 te geçmişteki AP oy kaynaklarından yararlanmıştır. Fakat ANAP'ın 
geçmişteki AP oylarından yararlanma gücü 1987 seçimlerinde geniş ölçüde azalmış ya 
da ortadan kalkmıştır.

MDP nin siyaset alanından çekilmesine, AP oylarının daha güçlü bir sahibi olan 
DYP nin seçime katılmasına, seçimlerin daha serbest bir ortamda yapılmasına bağlı 
olarak oluştuğu anlaşılan bu gelişmeler sonucunda şu önemli olgular meydana gelmiştir:
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ANAP oylarında 1987 de 1983 e oranla önemli bir yapısal değişme ortaya çıkmıştır. ANAP 
1987 seçimlerinde, 1983 ün MDP sine benzeme eğilimi içine girmiştir. Diğer bir deyişle, 
ANAP 12 Eylül yönetiminin siyasal partisi olma işlevini üstlenir hale gelmiştir.

Bugün, 1987 sonrasında, siyasal alanda iki temel sağcı parti vardır: ANAP ve eski 
AP oylarına giderek daha fazla sahip çıkan, demokrasiyi savunan DYP.

Gelecekte ne olacaktır? Örneğin, Fransa’da oluğu gibi bu iki sağcı parti varlıklarını 
birlikte sürdürebilecekler midir? Yoksa önümüzdeki ilk genel milletvekili seçimlerinde 
olmasa bile, ondan sonra bu partilerden biri mi egemen olacaktır?

Türk siyasal yaşamının geçmişi, YTP ve Demokratik Parti örnekleri, ilk genel 
milletvekili seçimlerinden sonra tek partinin egemen olacağı beklentisini yaratmaktadır. 
Böyle bir gelişme olduğunda, bizce egemen olacak partinin DYP olması olasılığı daha 
yüksektir.

Sol oylarda ise durum açık görünmektedir. Burada egemen olan parti SHP dir. DSP 
nin egemen olma şansı çok azdır.

Mayıs 1988

N O T L A R
(1) 13 Şubat 1965 te III. İnönü koalisyonu, bütçe oylaması sırasında çekilmek zorunda 

bırakılmış, yerine 20.2.1965 te; AP, YTP, CKMP den oluşan IV. Koalisyon Hükümeti 
kurulmuştur. Cumhuriyet Senatosu üyesi Suat Hayri Ürgüplü’nün Başbakan olduğu bu 
hükümette; 29 Kasım 1964 te AP ye Genel Başkan seçilen Süleyman Demirel, Parlamento 
dışından Başbakan Yardımcısı olarak yer almıştır. Bu hükümet Ekim 1965 seçimlerine kadar 
görevde kalmıştır.

(2) Bilindiği gibi, 1980 sonrasında seçimlerde oy verme zorunlu hale getirilmiştir. Bu önlemin sağ 
ve sol oy oranlarında bugün ıçiıı bir değişme yaratmadığı anlaşılmaktadır.

(3) Kuşkusuz burada, 1987 deki RP ve özellikle MÇP oylarının bir bölümünün, 1983 de MDP ye 
gitmiş olabiloccği anımsatılmalıdır. Ayrıca, genel başkanı eski bir MSP milletvekili adayı olan, 
birçok yöneticisinin MHP ve MSP düşüncesine sahip olduğu bilinen bir partinin, yani ANAP’ın, 
hem de seçimlerde büyük barajlar varken, RP ve MÇP'ye oy kaptırmasının ANAP iktidarının 
başarısızlığını akla getirdiği de belirtilmelidir.

(4) Bilindiği gibi bağıntı (korelasyon) katsayısı iki rakam serisi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu 
katsayının değeri artı birden büyük, eksi birden küçük olamaz. Katsayının artı değeri 
büyüdükçe iki seri arasında aynı yönde, koşut, güçlü bir ilişki olduğu söylenir. Katsayı eksi 
çıktığında sözkonusu seriler arasında ters yönde bir ilişki varsayılır. Elde olunan eksi 
katsayının mutlak değeri büyüdükçe bu ters yönde ilişkinin güçlendiği, arttığı söylenir.
İsminden de anlaşılacağı üzere değişme katsayısı bir serideki değişikliği, dağınıklığı ölçmeyi 
amaçlar. Bu amaçla en çok kullanılan değişme ölçütü olan Standard sapmayı kullanır. Ama bir 
serideki rakamlar büyüdükçe (küçüldükçe) Standard sapmanın büyük (küçük) değerde 
çıkması normaldir. Bu durum karşılaştırm aya olanak verecek bir Standard ölçüye ulaşmayı 
zorlaştırır. Bu sakıncayı gidermek için Standard sapmaların kendi serilerinin ortalamalarına 
bölünmesi yoluna gidilir. Büyük (küçük) S tandard  sapmanın a it olduğu serinin ortalaması 
büyük (küçük) olacağından bu yolla karşılaştırmaya olanak veren bir ölçüte ulaşılır. Böylece 
de Standard bir ölçüt olarak değişme katsayısı ortaya çıkar.

(5) CHP'nin 1977 oylarıyla 1961 oyları arasındaki bağıntı katsayısının düşük olması, CHP'nin bu 
sürede geçirdiği büyük değişikliğe bağlanabilir.
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Burada ANAP'ın 1987 oylarıyla CHP'nin 1961,1969 oyları arasında artı bağıntı katsayılarının 
ortaya çıktığına da değinmeliyiz. Buna karşılık, ANAP’ın 1983 oylarıyla CHP'nin 1961, 1969 
oyları arasındaki bağıntı katsayıları eksidir. Ayrıca ANAP ile CHP 1965 oyları arasındaki 
bağıntı katsayısı 1983 te -0.160 dan 1987'de -0.008'e düşmüştür.
Böylece ANAP'ın 1987 oylarıyla CHP'nin 1961, 1969 oyları arasında ortaya çıkan koşutluk, 
eskiden CHP'yi destekleyen askeri yönetim taraftarlarının 1987'de ANAP’a yönelmelerinin 
sonucu olabilir. Fakat burada bu sonuca ters yönde göstergelerin varlığına da değinmeliyiz: 
Askeri yöntem taraftarlarını içermesi beklenen MDP oylarıyla CHP'nin 1961, 1969 oyları 
arasında artı yönde ilişki yoktur. Askeri yöntem taraftarlarına sempatik görünen Güven 
Partisi, CHP'den ayrılarak 1969’da seçimlere girmiştir. Dolayısıyla, 1969 seçimlerinde CHP'de 
askeri yöntem taraftarlarının ağırlığı azalmış olmalıdır.

(6) Değişme katsayıları (SHP+DSP) 1987 sözkonusu olduğunda 0.311, (AP+VTP) 1961 ele 
alındığında 0.267'dir. Bu cjeğerlerin (ANAP+MDP) 1983 için sözkonusu olan orandan (0.123) 
çok yüksek olduğu meydandadır.

D E Ğ İŞ K E N LE R  VE T E M E L T A B L O L A R

X ,=  ANAP 1983 

X2 = ANAP 1987 

X3=MDP 1983 

X4 = DYP 1987 

Xs = CHP 1973 

Xe = CHP 1977 

X7=HP 1983 

X8 = SHP 1987 

Xg = DSP 1987

X17 = CHP 1961 

X18= CHP 1965 

X,g = CHP 1969

X „  =AP 1973 

X12 = AP 1977 

X13 = AP 1965 

X14 = AP 1969 

X,s = AP 1961

X,6 = (AP + YTP) 1961

X10= (SHP + DSP) 1987 X2o = (ANAP + MDP) 1983 

X21 = YTP 1961
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TA B LO  1
Bazı Milletvekili Seçimlerinde Partilerin Oy Oranları

X1
1983
ANAP

X2 
1987 

' ANAP

X3
1983
MDP

X4
1987
DYP

X5
1973
CHP

X6
1977
CHP

X7
1983
HP

X8
1987
SHP

X9
1987
DSP

X10
1987
SHP+
DSP

X11
1973

AP

X12
1977
AP

X13
1965
AP

X22
1987
RP

X23
1987
MÇP

T.Gn. 45.1 36.3 23.2 19.1 33.3 41.4 30.4 24.7 85 332 29.8 36.9 52.9 72 2.9

Adana 40.5 33.8 21.7 19.1 39.8 46.5 36.9. 26.9 10.0 36.9 23.1 32.0 53.9 5.5 33
A.yam. 37.6 32.8 31.2 23.0 32.7 41.9 31.1 243 4.6 28.9 28.7 28.7 41.8 11.4 22
Afyon 61.1 37.4 15.5 25.2 19.1 27.3 20.4 16.1 7.8 23.9 362 522 62.3 6.5 35
Ağn 33.3 36.6 32.9 '7.2 15.5 12.3 33.7 15.3 13.6 28.9 15.5 21.0 20.8 14.0 1.1
Amas. 49.7 33.2 13.0 21.0 28.1 45.2 37.2 28.4 7.0 35.4 25.8 37.7 42.4 52 4.1
Anka 51.6 40.2 17.9 14.4 41.9 51.3 29.6 29.6 6.1 35.7 27.8 30.9 46.5 42 5.0
Antal. 50.7 32.4 24.8 32.4 29.5 34.2 22.9 24.9 4.1 29.1 392 54.1 66.6 5.7 25
Artvin 40.3 28.9 30.4 28.2 43.7 44.4 26.4 30.8 6.1 36.9 34.3 45.8 60.8 3.7 13
Aydın 40.1 41.1 29.4 21.4 30.1 38.2 29.6 25.2 6.8 32.1 34.7 512 72.3 3.0 1.0
B.Kes. 45.1 37.7 26.1 22.9 32.1 51.7 27.6 23.9 8.2 32.0 47.1 51.7 62.9 4.7 15
Bilecik 48.1 40.5 23.0 20.3 31.7 39.2 28.5 26.9 6.3 332 44.0 49.0 56.9 3.5 13
Bingöl 44.1 28.4 26.6 29.6 23.3 25.4 292 15.1 2.3 17.4 20.6 29.6 253 22.1 15
Bitlis 27.8 43.7 65.5 15.6 15.5 17.1 53 13.2 3.8 17.0 40.6 34.3 492 21.1 15
Bolu 56.0 47.1 21.7 20.0 15.0 28.3 19.4 14.4 8.3 22.7 41.3 55.4 59.3 7.5 1.7
Burdur 53.0 41.3 15.6 25.3 30.8 39.8 31.3 18.6 7.3 25.9 25.6 432 52.1 3.5 2.7
Bursa 47.4 36.8 25.9 26.0 28.0 36.7 26.6 19.3 8.9 282 50.7 51.8 68.6 6.2 15
Ç.kale 45.3 40.5 25.0 22.5 35.6 38.7 26.7 24.8 7.7 32.5 44.2 502 63.4 2.6 1.1
Çkm 56.8 44.0 25.9 23.2 14.5 22.5 172 102 8.1 18.3 38.7 46.8 56.4 6.8 55
Çorum 43.8 39.0 23.0 15.0 30.7 36.1 32.1 24.1 73 31.4 19.0 37.5 50.7 6.4 65
Deniz. 42.6 35.1 23.2 24.1 33.5 43.5 31.4 26.7 8.3 35.0 33.9 43.9 612 2.8 2.0
D.bak. 32.7 22.9 25.2 132 30.4 34.8 42.0 25.5 9.4 34.9 19.9 26.1 28.8 24.4 05
Edirne 37.3 26.0 18.4 20.0 44.2 53.8 41.3 29.0 213 50.4 41.6 39.5 56.4 2.1 05
Elazığ 58.6 23.5 19.3 31.1 29.5 28.8 22.0 18.9 3.6 22.5 25.5 •20.1 48.6 17.6 3.7
Erzin. 49.0 39.5 12.5 9.6 45.3 45.9 36.6 33.6 4.1 37.7 25.6 282 43.8 4.0 85
Erzu. 58.8 40.9 24.6 26.0 19.7 21.7 16.6 9.5 4.7 14.2 22.9 43.1 55.8 9.7 75
E.Şeh. 51.0 40.0 17.6 19.4 31.9 41.6 29.3 27.6 5.9 33.5 40.6 46.0 59.6 2.8 15
G.Ant. 41.6 36.4 23.8 16.7 37.0 44.5 34.4 31.1 5.3 36.4' 17.7 32.4 51.8 6.4 32
Gire. 47.2 42.1 28.6 16.7 31.7 37.0 22.4 22.1 7.5 29.6 27.3 40.3 54.9 6.7 35
G.h.n. 55.6 48.6 20.9 19.2 19.5 28.5 23.4 9.5 4.7 14.2 36.5 40.4 41.1 13.1 3.7
Hak. 16.1 35.9 32.7 11.0 35.4 36.5 512 31.5 17.9 49.4 33.0 43.4 55 2.8 35
Hatay 34.1 30.7 29.4 20.0 37.5 55.1 36.4 32.7 6.7 39.4 23.3 28.6 57.5 6.0 3.1
Ispar. 66.2 19.3 12.4 60.0 14.4 21.3 19.8 10.6 3.0 13.6 62.0 69.6 63.8 3.4 23
İçel 43.3 35.9 20.4 17.6 392 44.7 362 33.9 4.4 38.3 29.4 38.7 59.5 3.9 35
Istan. 45.5 39.7 19.8 11.8 48.9 58.2 34.0 29.8 10.1 39.9 28.5 28.4 532 6.8 1.1
İzmir 34.5 35.7 272 15.6 44.1 52.7 37.2 35.6 9.2 44.8 39.3 39.7 622 22 09
Kars 24.6 36.8 33.4 7.9 45.5 52.9 34.4 34.2 12.1 46.3 15.0 18.6 37.3 4.1 13
Kasta. 42.3 36.9 33.4 24.6 21.4 30.6 21.1 16.2 12.5 28.7 39.0 46.9 61.5 3.6 4.4
K.seıi 56.8 44.6 17.0 14.6 23.3 313 232 17.0 6.6 23.6 27.3 31.8 54.3 92 6.8
Kırkla. 35.9 33.4 27.0 18.2 43.7 48.5 37.0 35.7 9.2 44.9 42.0 46.4 60.6 1.9 05
Kirşe. 40.3 41.4 24.9 8.9 31.1 45.5 34.7 293 7.0 36.3 14.1 20.5 24.9 6.0 6.0
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T A B L O  1
(D e v a m )

X10
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 1987 X11 X12 X13 X22 X23

1983 1987 1983 1987 1973 1977 1983 1987’ 1987 SHP+ 1973 1977 1965 1987 1987
ANAP ANAP MDP DYP CHP CHP HP SHP DSP DSP AP AP AP RP MÇP

T.Gn. 45.1 36.3 23.2 19.1 33.3 41.4 30.4 24.7 8.5 33.2 29.8 36.9 52.9 72 2.9

K.eli 43.9 27.1 17.5 20.0 33.6 43.8 38.5 27.6 95 37.1 32.3 40.0 55.5 132 1.8
Konya 56.5 38.4 19.3 17.0 20.9 31.3 21.7 17.0 66 23.6 13.5 282 542 15.0 4.6
Kütah. 57.3 36.1 22.9 26.9 17.4 23.3 17.4 15.8 6.9 22.7 43.0 61.0 63.7 9.1 3.5
Malat. 53.6 58.6 9.5 4.6 44.1 52.3 32.7 24.9 32 28.1 13.8 17.0 31.0 55 2.0
Mani. 42.9 33.3 27.9 28.0 31.4 36.4 30.4 23.6 8.6 32.1 42.3 48.6 652 42 1.4
K.Mar. 48.7 29.4 25.2 22.5 32.9 36.4 24.5 20.2 32 23.4 17.9 26.5 48.2 13.8 9.9
Mard. 39.8 27.8 33.5 21.2 17.7 21.2 23.7 27.7 52 33.0 18.8 16.5 22.7 16.9 0.4
Muğla 37.4 33.6 29.3 25.7 35.2 42.4 31.7 29.5 73 36.8 362 50.2 61.9 13 12
Muş 45.9 34.1 35.3 19.3 17.3 16.4 18.8 19.3 4.6 23.9 9.4 18.0 18.8 13.6 0.9
N.Şeh. 49.9 33.1 18.8 22.8 26.0 34.5 31.3 20.8 5.4 26.2 35.4 41.4 47.3 10.6 6.4
Niğde 442 36.7 27.1 21.7 22.4 35.1 28.6 192 8.9 28.1 253 37.8 45.6 8.0 4.3
Ordu 45.1 39.7 20.3 16.5 29.9 47.4 34.5 21.7 12.1 33.8 15.8 29.6 532 63 1.9
Rize 40.0 30.9 31.3 23.9 31.1 32.0 19.0 18.3 9.4 27.7 29.7 45.8 62.3 142 25
Sakar. 49.4 34.5 22.8 26.7 24.7 36.1 27.7 14.3 102 24.5 29.3 44.3 57.3 105 2.9
Sam. 46.2 30.7 23.2 30.7 30.7 41.2 28.4 17.9 11.0 28.9 38.3 44.1 56.0 6.0 2.5
Siirt 34.8 27.8 36.9 22.8 14.2 15.9 29.5 173 4.8 22.1 16.4 172 36.7 24.0 0.6
Sinop 20.7 30.0 34.4 22.6 30.8 44.2 44.8 222 17.0 39.1 24.7 38.1 34.7 43 1.8
Sivas 46.4 39.4 183 73 32.9 42.9 35.3 26.1 5.9 32.0 16.9 23.5 39.4 12.7 7.0
Tekir. 39.5 33.5 23.2 18.9 34.4 47.0 372 31.1 12.9 44.0 402 44.0 58.7 2.1 0.8
Tokat 48.2 34.0 15.5 17.8 29.8 422 32.8 24.4 75 31.9 193 312 50.0 86 5.9
Trab. 49.9 36.8 20.4 18.7 35.0 39.9 26.5 17.0 11.1 28.1 25.1 39.0 53.8 11.1 4.1
Tunc. 16.2 19.0 20.1 4.0 70.0 663 63.6 54.8 19.0 73.8 143 82 26.8 1.4 0.9
Ş.urfa 34.4 36.0 37.9 17.3 29.0 33.5 27.6 15.0 6.8 21.8 33.5 32.9 34.9 11.9 1.0
Uşak 412 39.7 23.5 14.3 39.0 47.4 35.2 29.3 95 38.9 33.0 40.6 55.1 33 2.1
Van 31.7 25.3 44.3 14.0 10.3 19.4 23.9 14.0 9.7 23.8 22.4 15.4 30.2 17.3 4.1
Yoz. 53.4 45.1 22.7 9.5 27.0 30.1 23.8 18.1 6.0 24.0 18.3 293 39.9 8.1 10.7
Zon. 36.9 24.5 24.2 24.8 39.8 45.7 38.9 16.5 26.9 43.5 382 42.9 65.6 5.0 1.4

Kaynak: DİE (1977); Resmi Gazete, 14 Kasım 1983, sayı: 18221 ve 9 Aralık 1987, sayı: 19659
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T A B L O  2 A
P artile rin  İlle r Düzeyindeki Oy O ran lan  A rasındak i Bağıntı Katsayıları

X, X, X, X, X, X* X, X. X. X* X,, X* X*

X, 1.000

X, 0.343 1.000

X, -0.589 -0.107 1.000

X. 0.407 -0.409 -0.056 1.000

X* -0.390 -0.110 -0.300 -0.413 1.000

X« -0.291 -0.010 -0.390 -0.378 0.903 1.000

X, -0.601 -0.316 -0.271 -0.410 0.714 0.692 1.000

X, -0.511 -0.194 -0.170 -0.461 0.840 0.773 0.748 1.000

X» -0.529 -0.300 0.045 -0.177 0.348 0.351 0.560 0.220 1.000

X» -0.646 -0.290 o -0.116 -0.449 0.829 0.776 0.849 0.900 0.623 1.000

X,, 0.202 -0.045 -0.007 0.574 ■0.089 -0.016 -0.230 -0.153 0.077 -0.088 1.000

X« 0.363 0.086 -0.152 0.629 •0.184 -0.075 -0.292 -0.261 0.016 -0.202 0.852 1.000

Xa 0.417 0.068 -0.222 0.457 0.059 0.182 -0.306 -0.091 -0:031 -0.087 0.642 0.723 1.000

P artile rin  ille r Düzeyindeki Oy Oranlarından elde Olunan
Standard Sapma , Ortalama ve Değişme Katsayıları

x, X, X, X. X, X« x, X, X,I X , X,, X* Xn

St.Sp. 9.995 6.876 8.314 7.935 10.313 11.141 8.713 7.874 4.376 9.819 10.724 12.130 13.956 
Ort. 43.891 35.460 24.957 20.119 30.631 37.888 29.915 23.218 8.313 31.536 29.624 37.119 49.600 
Değ .kal 0.228 0.194 0.333 0.394 0.337 0.294 0.291 0.339 0.526 0.311 0.362 0.327 0.281

T A B LO  2 B 
Bağıntı K a tsayıları (Devam)

X ı X2 x 3 X4 x s x 6 x 7

X 14 0.376 0.008 -0.203 0.545 -0.086 0.007 -0.274

Xl5 0.244 -0.130 -0.255 0.439 0.121 0.195 -0.061

X 16 0.047 -0.261 0.020 0.390 -0.006 0.008 -0.084

* 1 7 -0.165 0.155 -0.195 -0.321 0.462 0.416 0.341

X,e -0.160 -0.008 -0.186 -0.259 0.416 0.387 0.356

x , 9 -0.139 0.355 -0.105 -0.233 0.518 0.558 0.236

OCM

X

0.604 0.301 0.288 0.427 -0.758 -0.729 x -0.978

X 21 -0.240 -0.038 0.299 -0.216 -0.139 -0.213 0.009
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T a b lo  2 C 
Bağıntı K a tsayıla rı (Devam)

x 8 x 9 X , 0 x „ X 1 2 x 13 X 1 4

X 1 4 -0.180 0.061 -0.117 0.779 0.849 0.821 1.000

X 1 5 -0.012 0.021 -0.001 0.430 0.530 0.637 0.632

X 1 6 -0.071 -0.093 -0.098 0.259 0.264 0.379 0.264

X 1 7 0.404 -0.103 0.279 -0.262 -0.350 -0.202 -0.340

X 1 8 0.307 0.010 0.251 -0.257 -0.338 -0.169 -0.376

X 19 0.300 0.211 0.334 0.Î38 0.101 0.240 '0.093

X M O -0.772 -0.582 -0.878 0.233 0.281 0.276 0.245

X 21 -0.036 -0.089 -0.068 -0.299 -0.407 -0.445 -0.522

T A B LO 2 D
Bağıntı K a tsayıla rı (Devam)

X,s x 16 X 17 X 1 8 x 1 9 X 2o X 21

X i 5 1.000

X i 6 0.475 1.000

X i7 -0.085 0.038 1.000

X 1 8 -0.1'06 0.039 0.725 1.000

x 19 0.206 -0.001 0.473 0.343 1.000

oCM

X

0.039 0.076 -0.388 -0.373 -0.268 1.000

X 21 -0.785 0.172 0.121 0.146 -0.232 1.010 1.000

T A B L O  2 E
P artile rin  ille r Düzeyindeki Oy O ranlarından Elde Olunan 

S tandard Sapma, Ortalam a ve Değişme Katsayıları (Devam) '

X 1 4 X ıs X 1 6 X 1 7 X 1 8 X 1 9 X 20 X 21

St. SP. 13.04 20.24 12.72 6.81 6.86 7.08 8.44 18.09
O r t . 44.59 29.95 47.55 36.69 28.78 25.98 68.85 17.60
D e ğ .K a t. 0.292 0.676 0.267 0.186 0.239 0.272 0.123 1.028
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TA B L O  3
Bazı Partilerin Oy Oranları Ve Bunlar Arasındaki Farklar

1983
ANAP

1987
ANAP

ANAP
1987
H

1983
1983
MDP

1983
MDP
(+)

ANAP
1987
RP

1987
MCP

1983 
(MDP+ANAP) 

(-) 1987 
(ANAP+RP+MÇP)

İsparta 66.2 19.3 -46.9 12.4 78.6 3.4 2.8 53.1
Elazığ 58.6 23.5 -35.1 19.3 77.9 17.6 3.7 33.1
Afyon 61.1 37.4 -23.7 15.5 76.6 6.5 3.9 28.8
Kütahya 57.3 36.1 -21.2 22.9 80.2 9.1 3.5 31.5
K.Maraş 48.7 29.4 -19.3 25.2 73.9 13.8 9.9 20.08
Antalya 50.7 32.4 -18.3 24.8 75.5 5.7 2.0 35.4
Konya 56.5 38.4 -18.1 19.3 75.8 15.0 4.6 17.8
Erzurum 58.8 40.9 -17.9 24.6 83.4 9.7 7.6 25.2
Kocaeli 43.9 27.1 -16.8 17.5 61.4 13.2 1.8 19.3
Nevşehir 49.9 33.1 -16.8 18.8 68.7 10.6 6.4 18.6
Amasya 49.7 33.2 -16.5 13.0 62.7 5.2 4.1 20.2
Bingöl 44.1 28.4 -15.7 26.6 70.7 22.1 1.0 19.2
Samsun 46.2 30.7 -15.5 23.2 69.4 6.0 2.5 30.2
Sakarya 49.4 34.5 -14.9 22.8 72.2 10.5 2.9 24.3
Tokat 48.2 34.0 -14.2 15.5 63.7 8.6 5.9 15.2
Trabzon 49.9 36.8 -13.1 20.4 70.3 11.1 4.1 18.3
Çankın 56.8 44.0 -12.8 25.9 82.7 6.8 5.5 26.4
Zonguldak 36.9 24.5 -12.4 24.2 61.1 5.0 1.4 30.2
Kayseri 56.8 44.6 -12.2 17.0 73.8 9.2 6.8 13.2
Mardin 39.8 27.8 -12.0 33.5 73.3 16.9 0.4 28.2
Muş c 45.9 34.1 -11.8 35.3' 81.2 13.6 0.9 32.6
Burdur 53.0 41.3 -11.7 15.6 68.6 3.5 2.7 21.1
Artvin 40.3 28.9 -11.4 30.4 70.7 3.7 1.3 36.8
Ankara 51.6 40.2 -11.4 17.9 69.5 4.2 5.0. 20.1
Edirne 37.3 26.0 -11.3 18.4 55.7 2.1 0.8 26.8
Eskişehir 51.0 40.0 11.0 17.6 68.6 2.8 1.5 24.3
Bursa 47.4 36.8 -10.6 25.9 73.3 6.2 1.6 28.7
Diyarbakır 32.7 22.9 -9.8 25.2 57.9 24.4 0.6 10.0
Manisa 42.9 33.3 -9.6 27.9 70.8 4.2 1.4 31.9
Erzincan 49.0 39.5 -9.5 12.5 61.5 4.0 8.6 9.4
Rize 40.0 30.9 -9.1 31.3 71.3 14.2 2.5 23.7
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T A B L O  3
(Devam )

1983
ANAP

1987
ANAP

ANAP
1987
H

1983
1983
MDP

1983
MDP
M

ANAP
1987
RP

1987
MCP

1983 
(MDP+ANAP) 

(-) 1987 
(ANAP+RP+MÇP)

Bolu 56.0 47.1 -8.9 21.7. 77.7 7.5 1.7 21.4
Yozgat 53.4 45.1 -8.3 22.7 76.1 8.1 10.7 12.2
Bilecik 48.1 40.5 -7.5 23.0 71.1 3.5 1.3 25.8
Denizli 42.6 35.1 -7.5 23.2 65.8 2.8 2.0 25.9
Niğde 44.2 36.7 -7.5 27.1 71.3 8.0 4.3 22.3
İçel 43.3 35.9 -7.4 20.4 63.7 3.9 3.5 20.4
Balıkesir 45.1 37.7 -7.4 26.1 71.2 4.7 1.8 27.0
Gümüşhane 55.6 48.6 -7.0 20.9 76.5 13.1 3.7 11.1
Sivas 46.4 39.4 -7.0 18.3 64.7 12.7 7.0 5.6
Siirt 34.8 27.8 -7.0 36.9 71.7 24.0 0.6 19.3
Adana 40.5 33.8 -6.7 21.7 62.2 5.5 3.8 19.1
Van 31.7 25.3 -6.4 44.3 76 17.3 4.1 29.3
Tekirdağ 39.5 33.5 -6.0 23.2 62.7 2.1 0.8 26.3
İstanbul 45.5 39.7 -5.8 19.8 65.3 6.8 1.1 17.7
Kastamonu 42.3 36.9 -5.4 33.4 75.7 3.6 4.4 30.8
Ondu 45.1 39.7 -5.4 20.3 65.4 6.4 1.9 17.5
Gaziantep 41.6 36.4 -5.2 23.8 65.4 6.4 3.2 19.4
Giresun 47.2 42.1 -5.1 28 6 75.8 6.7 3.6 23.4
Adıyaman 37.6 32.8 -4.8 31.2 68.8 11.4 2.2 22.4
Çanakkale 45.3 40.5 -4.8 25.0 70.3 2.6 1.1 26.1
Çorum 43.8 39.0 -4.8 23.0 66.8 6.4 6.8 14.6
Muğla 37.4 33.6 -3.8 29.3 66.7 1.8 1.2 30.1
Hatay 34.1 30.7 -3.4 29.4 63.5 6.0 3.1 23.7
Kırklareli 35.9 33.4 -2.5 27.0 62.9 1.9 0.9 26.7
Uşak 41.2 39.7 -1.5 23.5 64.7 3.8 2.1 19.1
Aydın 40.1 41.1 1.0 29.4 69.5 3.0 1.0 24.4
Kırşehir 40.3 41.4 1.1 24.9 65.2,. 6.0 6.0 11.8
İzmir 34.5 35.7 1.2 27.2 61.7 2.2 0.9 22.9
Şanlıurfa 34.4 36.0 1.6 37.9 72.3 11.9 1.0 23.4
Tunceli 16.2 19.0 2.8 20.1 36.3 1.4 0.9 15.0
Ağrı 33.3 36.6 3.3 32.9 66.2 14.0 1.1 14.5
Malatya 53.6 58.6 5.0 9.5 63.1 5.9 2.0- -3.4
Sinop 20.7 30.0 9.3 34.4 55.1 4.9 1.8 18.4
Kars 24.6 36.8 12.2 33.4 58 4.1 1.8 15.3
Bitlis 27.8 43.7 15.9 65.5 93.3 21.1 1.6 26.9
Hakkari 16.1 35.9 19.8 32.7 48.8 2.8 3.6 6.5

Kaynak: DİE (1977), Resmi Gazete, 14 Kasım 1983-Sayı: 18221 ve 9 Aralık 1987- Sayı: 19659.
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İK İ AŞAMALI EN KÜÇÜK KARELER İLE 
TAHMİN EDİLEN BİR DENKLEME İLİŞKİN  

HİPOTEZ SINAMALARI

Haluk ERLAT
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1. GİRİŞ

İki Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) yöntemi, eşanlı bir sistemde yer alan 
denklemlerin tahmininde kullanılan en yaygın yöntemdir. Ekonometrik bilgisayar 
programlarının hemen hepsi 2AEKK tahminleri yapabilmektedirler. Bu programlar, 
regresyon katsayılarının tahminleriyle birlikte, araştırmacının bazı hipotez sınamalarını 
yapmasını sağlayacak istatistikleri de hesaplamaktadırlar. Çalışmamızın amacı, bu 
istatistiklerin kısmen yararlı olduklarını, araştırmacının geçerli istatistikler elde edebilmek 
için bir takım ek hesaplamalar yapması gerektiğini ve söz konusu hesaplamaları 
yapmanın hiç bir zorluğu bulunmadığını göstermek ve, dolayısıyla, araştırmacıların bu 
işlemleri yapmayı ihmal etmemeleri gerektiğini vurgulamaktır.

Standart bir 2AEKK programının hesapladığı istatistikler kısmen geçerlidirler. 
"Geçerli" olmalarından, 2AEKK yönteminin ilgili istatistiksel model için uygun bir tahmin 
yöntemi olduğu varsayımı altında, doğru tanımlanmış ve doğru örnekleme değılımına 
sahip olmalarını anlıyoruz. Bu açıdan doğru kabul edilebilecek istatistikler, tahminin 
standart hatası, katsayı tahminlerinin standart hataları ve, eğer hesaplanıyorsa, katsayı 
tahminlerinin kovarsyans matriksidir. Öte yandan, R2, F ve Durbin-VVatson (DW) 
istatistikleri, sanki denklem En Küçük Kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edilmiş gibi 
hesaplandıkları için doğru kabul edilemezler. Bu istatistiklerin geçerli biçimlerini 
hesaplamak için ek işlemlere gereksinme vardır.

Tabii, bir denklemi 2AEKK yöntemiyle tahmin ettikten sonra, yalnızca regresyon 
katsayılarının tek tek ve birarada sıfırdan farklı olup olmadıkları sınanmaz. Araştırmacı, 
■ egresyon katsayılarına getirilen birden çok doğrusal kısıtlamayı da sınamak isteyebilir. 
Eğer kullanılan program, bu kısıtlamaları tanımlayan matriksin girdi olarak programa 
sokulmasına olanak tanıyorsa, o zaman katsayı tahminlerinin kovaryans matriksi 
kullanılarak gerekli sınama istatistiği hesaplanabilir. Fakat bir çok programda bu olanak 
yoktur ve söz konusu istatistiği hesaplamak için kısıtlı ve kısıtsız modellerin 
tahminlerinden elde edilen artıkların karelerinin toplamlarından (AKT) yararlanılacaktır. 
Standart 2AEKK programlarınca hesaplanan AKTı ise bu amaca uygun değildirler. Doğru 
R2,leri hesaplamak için yapılacak ek işlemler, doğru AKT'nı verecektir.

Aynı şekilde, değişken varyans ve yuvalanmamış hipotez sınamaları için de ek 
hesaplamalar gerekecektir. Son iki paragrafta sözü edilen sınama istatistiklerini elde 
etmek için yapılan ek işlemler, bu hipotez sınamaları için gereken sonuçları da 
sağlayacaktır.

Şu ana kadar sözü edilen sınamalar, EKK ile tahmin edilmiş olan bir denklem için 
geliştirilen sınamaların, 2AEKK'in uygun düştüğü istatistiksel modele uyarlanmasıyla 
elde edilmişlerdir. Öte yandan, eşanlı denklemlere özgü sınamalar da vardır. Bunların 
belli başlı ikisi, aşırı ayırdetme kısıtlamalarının sınanması ile içsel açıklayıcı değişkenlerin 
hata terimlerinden bağımsız olup olmadıklarının sınanmasıdır. Standart 2AEKK bilgisayar 
sonuçları bu tanımlama sınamalarının yapılmasına da olanak tanımamaktadır. Yine ek 
hesaplamaların yapılması gerekmektedir.

Bu ek hesaplamalar, çoğu kez, 2AEKK yönteminin fiilen iki aşamada 
hesaplanmasına dayanmaktadır. Doğru istatistikler, bu iki aşamalı süreçten elde edilen 
çeşitli artık vektörleri ile bağımlı değişken tahminleri kullanılarak hesaplanacaklardır. 
Dolayısıyla, bunu izleyen bölümde söz konusu artık vektörleri anlatılacak, üçüncü 
bölümde ise, yukarıda sözü edilen hipotez sınamalarında nasıl kullanıldıkları 
gösterilecektir. Son bölüm ise sonuçları içerecektir.
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2. 2AEKK TAHMİNİ VE İLGİLİ ARTIKLAR
Eşanlı bir denklem sistemi içinde yer alan ilk denklemi aşağıdaki gibi yazabiliriz:

(1) y - Y p  + X ,7 + u - Z 8 +u

Burada y ve Y, T x 1 ve T x m,’lik içsel değişken matrikslerini, X,, T x G,'lik 
önceden belirlenmiş değişkenler matriksini, u da T x 1’lik rassal hata terimleri vektörünü 
göstermektedir, p ve y, m, x 1ve G, x 1'lik regresyon katsayı vektörleridir. Bu durumda Z 
» (Y, X,) ve 5 = (P', y )' olacaktır. Bu denkleme ilişkin aşağıdaki varsayımları yapacağız:

i. u -  N (0, o2 1)

ii. X tümüyle dışsal değişkenlerden oluşabileceği gibi, geçikmeli içsel değişkenleri 
de içerebilir.

iii. Denklem (1), dışarıda bırakma kısıtlamalarıyla ayırdedilmiştir.
iv. Tüm çapraz çarpım matrikseleri (örneğin, Z'Z), aşağıda incelenecek tahmin 

yöntemleri ve sınama istatistiklerinin doğru asimtotik dağılımlara sahip olmalarını 
sağlayacak koşullara uymaktadırlar. (Bu koşulların neler oldukları hakkında bkz. 
White (1984).)

Bu modelin 2AEKK tahminini incelemek için y ve Y’nin indirgenmiş biçimlerine 
ihtiyacımız vardır. Bunları,

(2) y = X jt+ v

(3) Y -X IT + V

diye yazabiliriz. Burada X « (X, , X2) olmakta ve sistemdeki tüm önceden belirlenmiş 
değişkenleri içermektedir. Boyutları T x G'dir ve G = G, + G2'dir.

Dolayısıyla X2 'nin boyutları T x G2 'dir ve katsayı matriksleri n  ve r i'm  boyutları da, 
sırasıyla, G x 1 ve G x m, olacaktır.

Denklem (1)'deki katsayı vektörü 5'mn 2AEKK tahmini değişik yaklaşımlarla 
türetilebilir. Her yaklaşım bize farklı artık vektörleri verecektir Biz bu yaklaşımlardan 
üçünü ele alacağız.

i. içsel açıklayıcı değişkenlerin öndeyi değerlerini, (3)'ün EKK tahmininden

Y «= X f î  = MY (M = X (X'X)''X' ve simetrik, denkgüçlü bir matrikstir) diye elde edip, 

araç matriksini Z = (Y, X ) diye oluşturursak, 8 'nın araç değişken tahminini,

(4) i ( Z 'Z ) " Z 'y
diye elde edebiliriz. Tek aşamalı süreçten elde edilecek öndeyi ve artık vektörleri

(5) y = Z & ve û = y - y

olacaktır.

ii. S, = ( I G , O')' diye bir seçim matriksi tanımlarsak, X, 'i XS, diye yazabiliriz.
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MX=X olduğunu da göz önünde tutarsak, MX, => MXS, = X, sonucuna varırız.

Dolayısıyla, Z = M ( Y, X,) = MZ olacak ve (4)1e verilen S tahmini,

(6) $ = ( Z ’ MZ)'1 ZM y

diye ifade edilecektir. Bu da bizi £'nın

(7) ( y -Z S ) 'M (y -Z â )

ifadesinin enazlaştırılmasıyla elde edildiği sonucuna götürmektedir. Böylelikle, (5)’deki 
u'ya ek olarak, aşağıdaki artık vektörünü tanımlayabiliriz:

(8) û, = y—Z $=Mû

Burada f  = My'dir ve (2)'nin EKK tahmininden elde edilmiştir. Bu yaklaşım iki aşamalı bir 
süreç olarak yorumlanabilir. İlk aşamada, hem (2) hem (3) EKK ile tahmin edilip, y ile 
Y'nin öndeyi vektörleri elde edilmekte, ikinci aşamada da

(9) y = Y p + X , y - v  + V(J + u = Z 5 -v + V P + u

yine EKK ile tahmin edilmektedir. Denklem (9)'da v = y -  y" = Ny ve V = Y -  Y= NY'dir. ( N = 
I -M ve simetrik, denkgüçlü bir matrikstir.)

Denklem (8)'de verilen û, vektörünü, û’nın bağımlı, X'in bağımsız değişken olarak 
yer aldığı bir denklemi EKK ile tahmin ederek de elde edebiliriz. Eğer amacımız yalnızca 
û, 'yı hesaplamak ise, bu ikinci yaklaşım tercih edilebilir.

iii. Eğer y = y -  v 'y ı (8)'de yerine koyarsak, û, 'yı û2 -  v" diye ifade edebiliriz ki 
burada

(10) û2 = y - Z  %

dır. Eğer (7)’deki AKTm û2 ve v cinsinden ifade etmek istersek, û , ' û, = û2 ' û2 + v ' v -

2û2 ' v diye yazabiliriz. Ancak, û2 = N y diye ifade edilebilir ( N f = I -Z  (Z ' Z) 1Z ') ,

dolayısıyla û2' v = y ' Ny Ny = y ' Ny -  y ' Z (Z ’ Z ) ' ' Z ' MNy = y ' Ny = v "' v olacaktır çünkü 
MN = O’dır. Böylelikle denklem (7),

(11) û1,û1 = û2'ü 2 -  v ’ v
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diye ifade edilecektir. Fakat, û, 'û,' i § cinsinden enazlaştırmak, ü2 ’ û2 'yı § cinsinden 

enaziaştırmak ile aynı sonucu verecektir çünkü S , v'da yer almamaktadır. Dolayısıyla $ 

'yı biz

(12) ( y - Z â ) ' ( y - Z S )

ifadesinden,

(13) & = (Z ' Z) ' Z 'y

diye elde edebiliriz. Bu ise 2AEKK yöntemine adını veren iki aşamalı sürecin uygulanma

sından başka birşey değildir, ilk aşamada (3)’den Y elde edilecek, ikinci aşamada

(14) y = Y (5 + X ,7 + V  (î + u

EKK ile tahmin edilecektir.
Denklem (1)’in 2AEKK tahminini elde etmekte kullanılan bu üç yaklaşımdan beş 

değişik artık vektörü ve matriksi elde edilmiştir, ilk yaklaşım bize denklem (5)’deki ü 
vektörünü vermiştir ki bunlara AD artıkları diyeceğiz. İkinci ve üçüncü yaklaşımlardan y

ve Y'nin kısıtsız indirgenmiş biçimlerinin EKK tahminlerinin artıkları, v ve V, elde 
edilmiştir. Buna ek olarak, (ii)'den denklem (8)’deki û,, (iii)'den de denklem (10)'daki û2 
vektörleri bulunmuştur. Bunlar, söz konusu iki aşamalı süreçlerin ikinci aşama 
artıklarıdır.

Son bir artık vektörü de, üçüncü yaklaşımın ikinci aşamasında tahmin edilen 
denklem (14)'ün değişik bir yorumundan elde edilecektir. Denklem (3)'ü denklem (1)'de 
yerine koyduğumuzda,

(15) y = x n p + x 1Y + v p + u  = x ( n p + s , Y )  +  v p + u

ifadesini elde ederiz*1). Denklem (2) ve (15), y ve X matriksleri arasında doğrusal bir 
ilişkiyi yansıttıklarına göre, katsayı ve hata terimi vektörleri aynı olacaktır. Yani,

(16) 7 t=nP  + S,Y ve v = V p + u

Eğer V, = (v, V) ve pQ = (1, -p ’)' dersek, hata terimleri arasındaki ilişki u = v -  V p  = V ,po 

diye ifade edilebilir. O zaman V, 'yı V,= (v, V) diye, po *ı, P0 = (1, -  (i1)' diye tahmin 
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edersek (ki burada & P'nın 2AEKK tahminidir) o zaman

(17) f c - V .k

diye hesaplanabilecek bir artık vektörü daha elde ederiz. Bu artık vektörünün ilginç bir 
özelliği vardır. X matriksi tümüyle dışsal değişkenlerden oluştuğu taktirde, û3'nın küçük 
örnek dağılımı, EKK ile optimal olarak tahmin edilen bir denklemden elde edilecek artıkla

rın küçük örnek dağılımıyla aynı olacaktır (p„'a koşullu olarak, tabii); yani,

(18) û3~ N (0 ,co2N)

(Harvey ve Phillips (1980)). Burada w2 = po'£2, po ve £2, da V, 'nin kovaryans matriksidir.

û3'nın hesaplanması (17)'de verildiğinden daha basittir. V, $0 = N ( y -  Y ( i ) olduğuna 

göre, y0 = y -  Y $ dersek, û3,

(19) y0 = Xc+ u3

denkleminin EKK ile tahmininden doğrudan doğruya elde edilebilir. Burada c, Gx1'lik bir 
katsayı vektörüdür.

Bu altı alternatif artık vektörü ile matriksin ve denklem (5)'de y ile gösterilen 
öndeyi değerlerinin, 2AEKK ile tahmin edilmiş olan bir denkleme ilişkin yapılacak hipotez 
sınamalarında oynayacakları değişik roller vardır, izleyen bölümde bu sınamaları ele 
alacağız.

3. HİPOTEZ SINAMALARI
Tahmin edilmiş bir denkleme ilişkin sınanabilecek hipotezleri ikiye ayırabiliriz. 

Birinci tip hipotezler modelin istatistiksel tanımına ilişkindir. Bu hipotezlerin sınanması 
için geliştirilen istatistiklere teşhis istatistikleri diyeceğiz, ikinci tip hipotezler ise modelin 
sistematik kısmına yöneliktir. Bunlara ilişkin sınamalara da tanımlama sınamaları 
diyeceğiz.

• Tanımlama sınamaları yuvalanmış ya da yuvalanmamış hipotezlere ilişkin olabilir. 
Yuvalanmış hipotezler regresyon katsayılarına kısıtlamalar getirilerek oluşturulur. Biz 
burada doğrusal kısıtlamalarla ilgileneceğiz. Bu tip kısıtlamaları sınamak için geliştirilen 
istatistiklerin kullanım alanı yuvalanmış tanımlama hipotezlerinin sınanmasından daha 
geniştir. Bir çok teşhis ve yuvalanmamış hipotez sınaması, esas denkleme bazı 
değişkenler ekleyip, bu değişkenlerin katsayılarının sıfırdan farklı olup olmadıklarını 
sınamak suretiyle yapılır. Bu ise bir çeşit doğrusal hipotez sınamasından başka birşey
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değildir. (Bu tip sınamaların genel bir açıklaması için Pagan (1984)'e bakınız.)

Dolayısıyla, açıklamalarımıza 5'ya getirilen doğrusal kısıtlamaların sınanmasıyla 
başlıyoruz. Böylelikle, hem yuvalanmış tanımlama sınamalarını incelemiş, hem de, ileriki 
altbölümlerde işlenecek olan teşhis sınamalarının bazılarının elde edilmelerinde 
kullanılacak araçları sağlamış olacağız. Ele alınacak olan üç teşhis sınaması her 
ekonometrik modele uygulanabilir ve, Giriş'te de belirtildiği gibi, EKK tahminlerine 
dayanan sınamaların 2AEKK tahminlerine uyarlanmasıyla elde edilirler. Bu sınamalar, 
otokorelasyon, değişken varyans ve katsayı değişkenliği sınamalarıdır, ö te  yandan, 
işlenecek üç tanımlama sınamasından yalnızca yuvalanmamış hipotezlerin sınanması, 
EKK tahminine dayanan sınamaların uyarlanması niteliğindedir. Aşırı ayırdetme 
kısıtlamalarının sınanması ve dışsallık sınamaları, bir ölçüde, eşanlı denklemlere özgü 
sınamalardır.

3 .1  REGRESYON KATSAYILARINA GETİRİLEN DOĞRUSAL 
KISITLAMALARIN SINANMASI
Denklem (1)'deki katsayı vektörü 5'ya getirilen doğrusal kısıtlamalar,

(20) R 8 - r  = 0

diye ifade edilebilirler. Burada R, aşaması p olan px (m, + G1)'lik bir matriks, r ise px1'lik 
bir vektördür. Her iki matriksin elemanlarının değerleri önceden saptanmıştır. Sınanacak 
olan hipotezler

H0: R 8 -  r = 0 ve H ,: R 8 -  r *  0

diye formüle edilebilirler. Hem H0 hem de H,'in geçerli olduğu durumlardaki tahmin 

sonuçlarını kullanacağımız için, H0 altında elde edilen istatistikleri 'R' altgöstergesi ile, Hı 

altında elde edilenleri de 'U' altgöstergesiyle belirteceğiz.
Giles (1982), H0’ın sınamak için aşağıdaki istatistiğin kullanılabileceğini

göstermiştir:

(21) Q = (RSu- r ) ’ (R(Z’ M Z)'1 R')‘1 ( R ^ - r J / c 2

Q'nun boş hipotez altındaki asimtotik dağılımı Xp'dir. Yine Giles (1982)’nin bazı 
sonuçlarından hareket ederek, Q’nun payının û1R’û1R -  û ^ ’û ^ .ya  eşit olduğunu

göstermek mümkündür. Burada û 1R= f  -  Z § R ve û1L) = y — Z â^dır. Dikkat edilmesi 
gereken nokta, û1u'û1u.,nın elde edilmesinde kullanılan araç değişken matriksinin aynen 
û1R'û1R'nın elde edilmesinde de kullanılmasının gerektiğidir. Modele getirilen doğrusal 
kısıtlamalar, araç değişken matriksini değiştirebilir. Kısıtlı artıkları elde etmek için yapılan 
kısıtlı tahmin için bu değişiklikleri göz önüne almamak gerekir.
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Durum böyle olunca, û2R = y - Z S Rve = y -Z ^ u  dersek, (11)’den û1R'û1R

= û2R'û2R-v 'v  ve û ^ 'û ^  = û2U'û2U- v 'v  ifadelerini elde eder ve Q istatistiğini, alternatif 

olarak,

(22) Q = (ÛR ÛR — Ûgy Ûjy) / o

diye yazabiliriz (Startz (1983) ile karşılaştırınız). Ancak, o 2 bilinmediğinden, tutarlı bir 
tahmininin kullanılması gerekmektedir. Böylelikle elde edelin istatistik Q ile aynı asimtotik 
dağılıma sahip olacaktır. Eğer ûR= y -  Z§R ve ûy = y -  Zâu dersek, 6U2 = ûu'ûu/T ve ^  

=ûR'û2R/T, o 2'nin H0 altında tutarlı tahminleri olacaklardır (Giles (1982)). O zaman 

aşağıdaki iki istatistiği elde ederiz:

(23) Qw = T (û2R û2R — û2lJ û2U)/ûu ûu 

ve

(24) Qlm = T (û2R'û2R -  û2U’û2U)/ûR'ûR

'W' altgöstergesi istatistiğin Wald versiyonunu, 'LM' altgöstergesi ise Lagrange Çarpanı 
versiyonunu belirtmektedir. (Wald ve Lagrange Çarpanı istatistikleri ile ilgili genel bilgi 
için bkz. Erlat (1983, s. 45-57).) Tabii, her iki istatistiğin H0 altındaki asimtotik dağılımı

Xp’dir(2).

Qw ve Qlm, 2AEKK ile tahmin edilmiş bir denkleme ilişkin doğrusal kısıtlamaların
sınanmasında kullanılacak doğru istatistiklerdir. Ancak uygulamada, EKK tahminine 
dayanan F- istatistiğinden hareketle,

(25) Q|V = ((Ûr’Ûr - ¡ V  ûu)/ûu’ûu) ((T-m, -G,)/p)

istatistiği kullanılmakta ve H0 altındaki dağılımı olarak da Fp, T-mt-G, alınmaktadır. Bu

uygulamanın 2AEKK bağlamında hiç bir kuramsal temeli olmadığı gibi, ûR'ûR, ûu'ûu'yı 
doğrusal kısıtlamalar altında enazlaştırarak elde edilmediğinden, QİV negatif dahi olabilir. 
Dolayısıyla Qıv istatistiğini kullanmaktan kaıçınmak gerekir. (Q,v'nin sakıncaları Morimune 
ve Tsukuda (1984) tarafından ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir.)

İki tip doğrusal kısıtlamayı ayrıca ele almakta yarar vardır. Eğer ßj ya da ys'yi, genel

olarak, 6|, i = 1..... ki ( = mı + Gı), ile gösterirsek, ilk tip hipotez H0: 5|= 0 hipotezleridir.
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Bu, R = (0..... 1.......0) ve r = O demektir. £  =cu2 (Z'MZ) ’1 dersek, Qw istatistiği (Rây - r)

' (R^§ R')'1 (R «u • r) diye ifade edilebilir. O zaman, R ve r'nin yukarıdaki tanımından, 

R^âu R' den S.u'nun tahmin edilmiş varyansı, R Su - r'den de Siu elde edilecektir. Qw 

istatistiği, bu durumda, 't-oranı 'nun karesine eşit olacaktır. Tabii, bu hipotezin

sınanmasında t-oranını kullandığımızda geçerli olan dağılım t-dağılımı değil, standart 
normal dağılımdır.

Eğer denklem (1)’de bir sabit varsa ve bunu da 5, ile gösterirsek, ikinci tip hipotez, 

Ho:&  = ....-fS k ,-0

diye formüle edilebilir. EKK ile tahmin edilmiş bir denklemde, bu hipotezin sınanmasında

kullanılan sınama istatistiği (R2/(1-R2))'((T-k1)/(k,-1)) diye ifade edilebilir. 2AEKK tahmini
2 2

yapan bilgisayar programlarında bu R , R,v = 1 -  (û'û/y'y) diye hesaplanmakta, (burada 
y'nin elemanlarının aritmetik ortalamalarından sapmalar haline dönüştürüldüğünü 
varsayıyoruz) ve H0'ı sınamak için kullanılacak olan istatistik de

QR = (R.v2/(1-R,v2)) ((T—kı)/(k,—1))

diye elde edilmektedir. Bu uygulamanın sakıncaları QlV’ninkinin aynıdır; RlV2'nin altsınırı 
olmadığı^3) için QR de negatif olabilir ve, tabii, bu bağlamda kuramsal temelden de 
yoksundur.

Bu hipotezi sınamak için denklem (23)’deki Qw istatistiğinden yararlanabiliriz. 
Ancak, Carter ve Nagar (1977)’nin geliştirdikleri istatistiği kullanmak daha kolay olabilir. 
Eğer denklem (14)'de verilen ikinci aşama denkleminin EKK tahmininden elde edilen 
belirleme katsayısını

(26) R22= 1 - ( û 2'û2/y'y)

diye tanımlarsak, söz konusu istatistik,

(27) QCN = TR22/(1 -R 22)

diye ifade edilebilir. QcrJ istatistiğinin asimtotik dağılımı Xk,-ı'dir. R22de, doğru tanımlanan 

her belirleme katsayısı gibi, 0 ile 1 arasında yer almaktadır^). Knight (1980), QCN 
istatistiğine aşağıdaki değişikliği getirmiştir:

(28) QCnf = Qcn ((T—k,)/T(k,—1)).
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OcNf’in asimtotik dağılım %k̂ _1/(k1—1 )'dir. Herhangi bir F, , ,  istatistiğinin, sonsuza

gittiği zaman, asimtotik dağılımının /r, olduğunu anımsarsak, QCNF''n dağılımı için

^ ,-.ı/(k ı-1 ) yerine Fk._,tT-k, dağılımını kullanabileceğiz demektir.

Yukarıdaki sınama sürecini, uygulanmasında izlenecek aşamalar biçiminde, 
aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

i. Eğer 5'ya ilişkin genel doğrusal kısıtlamaların geçerliliklerini sınamak istiyorsak, 
denklem (1)’i hem, (4)'de verildiği gibi, tek aşamada, hem de, boş ve alternatif hipotezler 
için, (13)'de gösterildiği gibi, iki aşamada, 2AEKK ile tahmin ederiz. Bu tahminlerden 
ûu'ûu. Û2 r 'û2r  ve û2u'û2u'yı elde ederiz. Sonra da, bunları kullanarak ya Qw ya da QLM

istatistiklerini hesaplar ve % dağılımına dayanan asimtotik sınamalar yaparız.

ii. Eğer H0: § ¡=0  gibi hipotezleri sınamak istiyorsak, o zaman (1)'in tek aşamalı

2AEKK tahmini yeterli olacaktır. Kullanılacak istatistikler bildiğimiz 't-oranları'dır, ancak 
dağılımları standart normal olacaktır.

iii. Öte yandan, Hc: 52= ... = 5 ^  = 0 hipotezini sınamak istiyorsak, (i)'de sözü

edilen ve iki aşamada gerçekleştirilen 2AEKK tahminlerine ihtiyacımız olacaktır. İkinci 
aşama tahmininden elde edilen R22 istatistiğine dayanarak ya QCN istatistiğ in i 
hesaplayabiliriz, ya da ikinci aşama tahmini ile ilgili bilgisayar çıktısında yer alan 
F—istatistiğini doğrudan doğruya kullanabiliriz çünkü bu QCNF istatistiğinden başka birşey 
olmayacaktır.

3.2 TEŞHİS SINAMALARI 

3.2.1 O tokore lasyonun  Sınanması
Otokorelasyon sınamalarını, hata terimlerinin birinci dereceden otoregresif (AR(1)) 

süreç tarafından türetildiği varsayımı altında işleyeceğiz. Başka bir deyişle, u'da 
otokorelasyon olup olmadığını sınadığımızda, alternatif hipotez altında

(29) u = pu., + £

süreci tarafından türetildiğini varsayacağız. Burada u.,, u'nun bir dönem önceki

değerlerini göstermekte, s'nun N (0, o 2I) olarak dağıldığı, p’nun da -1 ile 1 arasında yer 
aldığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla,

Hc: p = 0

olacaktır. Alternatif hipotez, duruma göre, tek ya da çift yönlü olabilir.
ilkin, X matriksinde gecikmeli içsel değişkenler bulunsa da bulunmasa da 

uygulanabilecek bir sınama yöntemini ele alacağız. Buradan elde edilecek sınama 
istatistiğinin dağılımı asimtotiktir. ikinci olarak ele alacağımız istatistiğin ise küçük örnek 
dağılımını saptamak mümkündür, ancak bu, X matriksinin tümüyle dışsal değişkenlerden
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oluştuğu durum için geçerlidir.
Asimtotik sınama istatistiğimizi elde edebilmek için ilkin (29)'u denklem (1)'de 

yerine koyar, buna pû.t'yı ekleyip çıkararak,

(30) y = Z8  + pû., + e

denklemini elde ederiz. Burada û.1f (5)’deki artıkların bir dönem gecikmeli değerlerini 

göstermekte, e de e + p ( u .,-  û.,)'e eşit olmaktadır. Dolayısıyla, H0 altında e = e 

olduğundan, denklem (30) 2AEKK ile optimal olarak tahmin edilebilir. H0, (30)'un

katsayılarına getirilen bir doğrusal kısıtlama olduğuna göre, yukarıda bu kısıtlamaların 
sınanması için geliştirilen istatistikler kullanılabilir. Ancak, bunları kullanırken ufak bir 
değişiklik yapmak gerekecektir. 2AEKK yönteminin ilk aşamasında kullanılan araç 
değişkenler, sistemdeki tüm önceden belirlenmiş değişkenlerden, yani X matriksinden 
oluşuyordu. Şimdi bu araç değişkenlere, en azından X, matriksinin bir dönem gecikmeli 
değerlerinden oluşan ve X ,„, ile gösterebileceğimiz matriksi de ekleyeceğiz. Eğer örnek 
yeterince büyükse, X1,.1'in yerine X., tercih edilmelidir. (Araç değişken sayısının bu 
şekilde arttırılışının nedenleri için Godfrey (1975)'e bkz.) Bu biçimde oluşturulan araç 
değişkenler matriksini H ile gösterip, MH = HiH’Hj 'H' matriksinin tanımlayalım. O zaman,

1 2R = y -  Mh Z âR, ^  = (Z’MHZ)'1Z'MHy, â2U = y -  MHZây -  MHÛ.,(5, ( ^  = (( Z .û ^ ’Mh

(Z.û.Oj 'tZ.û.^'MHy ve = y -  Z^, dersek, H0'ı sınamak için önerilen istatistiği, QLM’i bu

probleme uygulamak suretiyle,

(31) Qp =T(â 2 R -I2U' l 2U)/ân'âf|

diye elde edebiliriz. Qp'un asimtotik dağılımı %2, olacaktır. Qp'un karekökünü alıp, 
Standard normal dağılımı kullanarak tek yönlü otokorelasyon sınamaları da yapabiliriz. 
(Bu istatistik ilkin Godfrey (1975) tarafından önerilmiş, yukarıdaki hali, daha sonra, 
Breusch ve Godfrey (1981) tarafından geliştirilmiştir.)

Bu sınama yöntemi, hata terimlerinin yalnızca AR(1) sürecince türetilip 
türetilmediğini değil, genel olarak bir AR (r) sürecince türetilip türetilmediğini sınamada da 
kullanılabilir. Kullanılacak olan istatistik yine, biçimsel olarak, (31)'de verilen Qp 
istatistiğidir. Ancak bu kez H matriksi, X'in yanında, X,'in en azından 1'den r'ye kadar 

gecikmeli değerlerini içerecektir. O zaman â Rve £2R, denklem (1)'in bu H matriksine 

dayanan 2AEKK yöntemiyle tahmininden elde edileceklerdir. â2U ise y'nin MHZ ve MHÛ

üzerine regresyonundan bulunacaktır. Burada Û matriksinin i'nci sütunu (0..... 0, û(1).......

ûfr-i))' diye tanımlanmakta, û(j) 'de û vektörünün j'inci elemanını göstermektedir^5'. Tabii, 

şimdi Qp'un asimtotik dağılımı y* olacaktır.

Küçük örnek dağılımına sahip sınama istatistiği û3'e dayanmaktadır. X yalnızca 
dışsal değişkenlerden oluştuğunda û3, EKK ile optimal olarak tahmin edilen bir denklemin
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I

artıklarının özelliklerine sahip olacağı için, H0 'ı sınamak üzere,

t 2
(32) Qow=]T  (û3. t — Û3 . 1. 1) /ûs'ûs

1 . 2

istatistiğini hesaplayıp, DW tablolarından yararlanabiliriz. Ancak û3 (19)'da verilen 
denklemden elde edildiği için, bu tabloları kullanmak için gereken katsayı sayısı (sabit 
terimin olduğu varsayımı altında) m, + G, -1 olarak değil, G -  1 olarak alınmalıdır^6)'

Özetlersek:
i. X matriksinin gecikmeli içsel değişkenler içermediği durumda ilkin denklem (1)’i 

2AEKK ile doğrudan tahmin edip y0 = y -  Y $ vektörünü elde eder, sonra da denklem

(19)'u EKK ile tahmin ederek, bu tahmin sonucunda bilgisayar çıktısında yer alan DW 
istatistiğini kullanırız çünkü bu istatistik Qow'dan başkası değildir. Belirsizlik alanı 
sorununa bu bağlamda getirilen çözümler, normal DW istatistiği için getirilenlerden pek 
farklı değildir. Bunların bazıları Harvey ve Phillips (1980)'de ele alınmıştır.

ii. Öte yandan, eğer X gecikmeli içsel değişkenler içeriyorsa, o zaman ilkin  
denklem (1)'i, H matriksini kullanarak 2AEKK ile hem doğrudan ( âR'yi elde etmek için) 

hem de, (13)'de gösterildiği gibi, iki aşamada (â2R'yi elde etmek için) tahmin eder, sonra 

da denklem (30)'u,'2AEKK ile iki aşamada ve yine H'ı kullanarak tahmin edip £2uVu e^e  

ederiz. Son olarak da Qp'yu hesaplayıp sınamayı, asimtotik dağılımını kullanarak 
gerçekleştiririz.

3.2.2 Değişken Varyansının Sınanması
Değişken varyans sınamaları da û3'e dayandırılabilir. Harvey ve Phillips (1981b) 

söz konusu artıklara dayanan çeşitli istatistikler elde etmişlerdir. Bunların arasında 
uygulamacının en çok ilgisini çeken olanı Goldfeld-Ouandt istatistiğidir. Bu istatistiğe 
dayanan bir sınama şu aşamalardan geçerek yapılır: (i) Değişken varyansın kaynağını 
oluşturduğunu düşündüğümüz bir değişkenin gözlemlerinin küçükten büyüğe doğru 
sıralanışına uygun olarak, örnek gözlemlerini yeniden sıralayınız, (ii) Denklem (1)’i 
2AEKK ile tahmin ederek y0'yu hesaplayınız, (iii) Yeniden sıralanmış örnek gözlemlerinin

tam ortasına rastlayan m gözlemi örnekten çıkarınız. Bu durumda (T-m) 12 büyüklüğünde 
iki altörnek oluşacaktır. Bu iki altörneği ayrı ayrı kullanarak denklem (30)’u EKK ile tahmin 
edip, Û3 ,,'Û3,, ve Û3 ,2Û3 ,2 diye gösterebileceğimiz AKT'nı elde ediniz. û3,i'lerin özellikleri 
göz önüne alındığında,

(33) Qgq= ,'03,,

istatistiği, sabit varyans hipotezi altında, F(T_m)/2, (t _ m)/2 dağılımına sahip olacaktır.

Tabii, eğer X matriksi gecikmeli içsel değişkenler içeriyorsa QgqVu kullanamayız. 
Bunun yerine asimtotik sınamalar yapmak gerekecektir. Biz burada bu sınamaların
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üstünde durmayacağız. Bunlarla ilgili istatistiklerin oluşturulmasında ek regresyon 
tahminleri yapmak gerekmektedir ve hepsinde de ût2 bağımlı değişken olarak yer 
almaktadır. Söz konusu istatistikler hakkında bilgiler Harvey ve Phillips (1981b), Kelejian 
(1982) ile Tse ve Phoon (1985)'de bulunabilir.

3.2.3 Katsayı D eğ işkenliğ in in  Sınanması
Teşhis sınamalarının sonuncusu olarak, regresyon katsayılarının değişkenliğinin 

sınanmasını ele alacağız. Bu amaç için en çok kullanılan iki istatistik değişim noktasının 
bilindiği varsayımına dayanır ve Chow (1960) tarafından, EKK ile tahmin edilen bir 
denklem için geliştirilmişlerdir. Bu istatistikler, kovaryans analizi istatistiği ve öndeyi 
istatistiğidir. Her iki istatistiğin de 2AEKK tahminlerine dayanan biçimleri vardır.

Örneğimizin Ti ve T2 büyüklüğünde iki altörneğe ayrıldığını varsayalım, ilkin, her iki 
T|'nin de G'den, tüm önceden belirlenmiş değişken sayısından, büyük olduğunu 
varsayalım. O zaman denklem (1)'i iki örneği ayrı ayrı kullanarak 2AEKK ile tahmin 
edebileceğiz demektir. Bu durumda, iki altörneğe ilişkin yapısal biçimleri,

(34) y, =Z,5, + u,

' Y2 =  +  U2 

indirgenmiş biçimleri de

(35) Y ,= X (1)n (1) + V,

y 2= x (2) r k + v2

diye ifade edebiliriz. Burada y, ve Uj'nin boyutları T  x1, Zj'lerin T| x (m, + G,), 5| ‘lerin (m, +

G,) x1, Y, ile Vı’lerin TiXm,, X(i)'lerin T|XG, n (i) 'lerin ise Gxm,'dir. u, ve u2’nin, o 2 ile 
göstereceğimiz, ortak sabit bir varyansa sahip olduklarını varsayacağız^7). Eğer Dz = (0‘, 
Z2’)’ ve Dx = (0', X(2)’)' matrikslerini tanımlarsak, (34) ve (35)’i tek denklemler olarak ifade 

edebiliriz. Yani, Z* = (Z, Dz), 8* = ( 8 , ' , a = 82 -  S, dersek, (34),

(36) y = ZS, + Dza +  u = Z*8* + u

diye yazılabilecek; X* = (X, Dx), Fİ* = (n^ '.A ') ' ve A =n(2) -  n 0) dersek, (35) de

(37) Y = x n 0) + DxA + V = X*n* + V

diye ifade edilebilecek demektir. Böylelikle sınanacak hipotezler 

H0: a =  0 ve H,: a * 0

olacaktır. Buradan da görüldüğü gibi, (36)’ya getirilen bir set doğrusal kısıtlamanın 
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sınanması söz konusudur. O zaman X*'ı araç değişkenler matriksi olarak alıp, Qw ve QLM 
istatistiklerini kullanabiliriz. Bu durumda kısıtlanmış model denklem (1) tarafından, 
kısıtlanmamış model de denklem (36) tarafından verilecektir. Mx- = X* (X*'X*)'1X*’ der,

Z = Mx. Z ile Z*= Mx. Z* matrikslerini tanımlarsak, kısıtlanmış modelden 8'nın tahminini

= (Z'Z)’1Z’y ve buna dayanan ikinci aşama ve doğrudan artıkları sırasıyla, û2R = y -  zSp,

ve ûR = y -Z $ R diye, kısıtlanmamış modelden de 5*'ın tahminini V  =(Z*'Z*)‘1Z*'y ve buna

dayanan ikinci aşama ile doğrudan artıkları sırasıyla, û2U =y -  Z* &u* ve ûy = y -  Z*$u* 
diye elde ederiz. Bu durumda Qw istatistiğinin uygulanması,

(38) Q Cw = T(û2R'û2R-  û2u,û2u)/ûu,ûu 

istatistiğini, QLM istatistiğinin uygulanması da,

(39) Q Clm = T(û2R’û2R-  û2U'û2lJ)/ûn'ûR

istatistiğini verecektir. Boş hipotez altında her iki istatistiğin de dağılımı Xm, + g , 

olacaktır*8).
Eğer ikinci altörnekte, denklem (1 )'i 2AEKK ile tahmin etmek için yeterli gözlem 

yoksa, yani T2 hem G'den hem de m,+ G,'den küçükse, o zaman yukarıda elde edilen 
istatistiklerin değiştirilmesi gerekir. Bunu yapmak için Dz ve Dx matriksleri yerine D = 
(0 ', It2)' matriksini kullanırız. Bu durumda, Z* = (Z, D) ve X* = (X, D) matrikslerini 

tanımlarsak, kısıtlanmamış yapısal model,

(40) y = Z 8,+ Da + u = Z* 5* + u

diye ifade edilecek, bunun indirgenmiş biçimi de,

(41) Y = X n (1) + DA + V= x*n*+v

olacaktır. Tabii a  ve A artık katsayıların iki altörnekteki değerlerinin farkını 
yansıtmayacaklardır. Denklem (1)'i tahmin etmek için yalnızca birinci altörnekte yeterli

gözlem bulunduğundan, M(l) = X(1) ( X(1)' X(,,)'1X(1)' matriksini tanımlar, Z,= M(1) Z, dersek, 

o zaman Z = ( Z , ', Z2’)' ve Z* = (Z , D) olacak, ^ ı bu Z kullanılarak elde edilecek ve ilgili 

artıklar da û2R = y - Z $ R ile ûR = y - 'Z â R diye hesaplanacaktır. Kısıtlanmamış modelde ise
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Û2U = y - Z ı â ,  = Û2 ,, ve ûu = y - Z ,â ,  = û(1) olacak, de (34)'deki ilk denklemin 2AEKK 
tahmininden başka birşey olmayacaktır. Böylelikle Qcw

(42) Qpv/ = T (û2R'û2R -  û2,1‘û2,1)/û(l),û(l) 

istatistiğine, QCLM de

(43) Qplm = T(û2R’û2R -  û2,1,û2,1)/ûR'üR

istatistiğine dönüşecektir. Burada 'P' altgöstergesi, 'öndeyi sınaması' karşılığında 
kullanılmıştır. Her iki istatistiğin de H„ altındaki asimtotik dağılımları X^'dir.(9)

Eğer X matriksi yalnızca dışsal değişkenlerden oluşmuşsa, o zaman küçük örnek 
dağılımı saptanabilen bir öndeyi istatistiği elde edilebilir. Böyle bir istatistiği hesaplamak 
için gereken aşamaları, Erlat (1983a)’ya dayanarak, aşağıdaki gibi sıralıyabiliriz: (i) 
Denklem (1)'i 2AEKK ile tahmin edip y0 elde edilir, (ii) y0 ve X'in ilk T, gözlemlerini

kullanarak denklem (19) tahmin edilip artık vektörü û3>1, y0 ile X'e ilişkin tüm T gözlemi

kullanarak da (19) tahmin edilip artık vektörü û3 bulunur, (iii) Bu artıklar kullanılarak

(44) Qpp = ((û3'Û3 û3, ̂ 'û3,1)/ û3 ,ı'û3,1) ( (T1 G)/T"2)

istatistiği oluşturulur. Bu istatistiğin boş hipotez altındaki dağılımı FTa, T l_G 'dir(10).

3.3 TANIMLAMA SINAMALARI
3.3.1 Aşırı Ayırdetme Kısıtlamalarının Sınanması

Tanımlama sınamalarına, aşırı ayırdetme kısıtlamalarının sınanmasıyla başlıyoruz. 
Bu kısıtlamaları parametrik olarak ifade edebilmek için, (15)'de verilen, kısmen 
kısıtlanmış indirgenmiş biçimden yararlanacağız. Eğer n ve n'yı, X = (X,,X2) ile uyumlu 
olarak

G ,x m,

G2x m,

diye bölüntülersek, o zaman S,'in tanımını kullanarak söz konusu kısıtlamaları,

(45a) n, =0,15 + 7  .

(45b) 7t2=n2p

[:]
G, x 1 

G2x 1 r a
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diye ifade edebiliriz. Eğer, n 2'nin aşaması m ,Z G 2  ise, o zaman (45b)'den p için n2 ve

n 2'nin cinsinden, en aşağı bir çözüm elde etmek mümkündür; ynın çözümü ise (45a)'dan,

P'nın bu çözümüne dayanılarak, bulunacaktır.

Bu aşama koşulunun geçerli olup olmadığını sınamak için şöyle bir yol izleyebiliriz. 
Denklem (45)'i (15)'de yerine koyarsak

(46) y = X, (n, p + 7) + X2 n2 p + V p + u

ifadesini elde ederiz. Eğer denklem (1) tam ayırdedilmişse m, = G2 olurveı (45)'den P'yı 

n 2' 1 tc2 diye, yyı da u, -  n , n 2 ’ 1 ^ d iy e  buluruz. Bunları (46)'da yerine koyduğumuzda, y' 

nin (2)'de verilen kısıtlanmamış indirgenmiş biçimi elde etmiş oluruz. Öte yandan, m, Z  G2

ise, (15)'deki denklemi, P'ya tekabül eden gözlem matriksi olarak Xn = Y'yı alarak, 
tahmin edebiliriz. O zaman, söz konusu kısıtlamaları sınamak için geliştirilecek bir 
istatistiği, (15)'in EKK tahmininden elde edilecek kısıtlı AKT'ı ile (2)’nin EKK tahmininden 
elde edilecek kısıtsız AKT’nın farkına dayandırmak ilginç bir yaklaşım olacaktır. Bu farkın 
sıfırdan büyük olacağını göstermek kolaydır çünkü (15)'den elde edilecek olan kısıtlı 
AKT, (2)'nin (45)'deki kısıtlamaları altında tahmininden elde edilecek olan AKT'dan 
başkası değildir. '

Ancak n  genelde bilinmediği için bu yaklaşımı, n'ın yerine (3)'den EKK ile elde 
edilecek tutarlı tahminini kullanarak bir miktar değiştirmemiz gerekir. Bu durumda, (15)'de

Yyerine Y kullanıldığında, (14)'de verilen ikinci aşama regresyon denklemini elde etmiş 
oluruz. O zaman, sınama istatistiğimizi, (14)'ün EKK tahmininden elde edilen AKT - ki bu

û2 'û2'dir - ile, (2)'nin EKK tahmininden elde edilen AKT - ki bu da v'v'dir- arasındaki farka 
dayandırabiliriz. Bu fark sıfırdan büyük olacaktır çünkü, denklem (11)'den de görüldüğü 
gibi bu û,'û,'den başka birşey değildir*11)'

Yazında aynı paya, yani û2 ’û2-  v 'v 'ya, sahip fakat paydaları ve sınamada 
kullanılan dağılımları farklı olan birçok istatistik vardır. Biz burada bunların yalnızca 
üçünü ele alacağız. Dördüncü bir istatistiğin işlenmesi ve bunların paylarının aynı 
olduğunun ispatı için Erlat (1987)'ye bakılabilir.

Ele alacağımız ilk istatistiği Basmann (1960) ortaya atmıştır. Bunu,

(47) Q iD F  = ((û2 'û2 - v ,v)/Û3,û3 )((T-G)/(G 2-m ,) )  .

diye yazabiliriz. Basmann, O ^ 'n in  sınamada kullanılacak dağılımının FG2-mv T-G olmasını 

önermiştir. Bu istatistik,

(48) yo= X,c, + X2 c2 +U3
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denkleminde, H0: c2= O hipotezinin sınanması için kullanılan istatistiktir. Fisher (1981),

c2'nin tî2 —n2 fî‘ya eŞİl olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla c2'nin sıfır olup olmadığının 

sınanması t% = n 2P'nın sınanmasıyla özdeştir. Fisher c2= O'ın sınanması için kullanılan 
istatistiğin payının û /û , olduğunu göstermiştir ki bu (47)'nin payı ile özdeştir; paydası 
tabii ki û3'û3olacaktır.

ikinci istatistik yine c2= O’ı sınamada bu kez LM yaklaşımı kulanılarak elde 
edilebilir. Bu durumda, istatistiğin payı Q|0F'nin aynı olacak, paydası ise (48)’in kısıtlı 

tahminine dayanacaktır. Denklem (48)'i c2= 0 olduğunda EKK ile tahmin ettiğimizde 6,R =

(X,’X,)‘1X1,yo = (X,’X,)’1X,'M ( y -  Y fi) = (X /X ^ ’X,1 (y -Y  fi) = bulunacak, buradan elde

edilen artıklar da û3n= y0 -  X, Ğ,R = y -  Y ft -  X $  = û olacaktır. O zaman, û,'û, = û'Mû diye 

yazarsak, sınama istatistiğimiz

(49) Q idlm = T (û'Mû/ û ’û) = TR

diye elde edilecektir. R û.x2 , û'nun X üzerine regresyonundan elde edilen belirleme 
katsayısıdır. Bölüm 2'de bu regresyonun û,'i elde etmek için önerildiği hatırlanacaktır. 
(Q iDLM istatistiğinin alternatif türetilen biçimleri için bkz. Hausman (1983, s. 433) ve 
Spanos (1986, s. 651).).

İşleyeceğimiz üçüncü istatistik, Byron (1974) ile Wegge (1978) tarafından, 
birbirlerinden bağımsız olarak ve çok değişik başlangıç noktalarından hareketle ortaya 
atılmış, aralarındaki ilişki Hwang (1980) tarafından gösterilmiştir. Bu istatistik, tam 
ayırdetmeyi sağlayan kısıtlamaların modele önceden konduğu varsayımı altında, aşırı 
ayırdetme kısıtlamalarını sınamak amacının gütmektedir. Bu amaçla, rc2ve n2'yi

r  7^,-1 (G2-  m,) x 1 n2. (G2-  m,) x m

I 7rz J  m, x 1 n22 m, x m

diye, X2’yi de bunlarla uyumlu olarak, (X21, X22) diye bölüntüleyelim. O zaman, c^, = ti2, -  

n 2, p ve c22 = ıi22-  n 22 P dersek, aşağıdaki denklemi yazabiliriz:

(50) y = Yp + X, c, + X2, c ,̂ + X22c22 + u

Bu durumda tam ayırdetme kısıtlamalarını önceden koymak demek, c^ 'y i sıfıra eşitlemek 
demektir. Böylelikle c22= 0 kısıtlamasının geçerli olduğu varsayımı altında H0: c2, = 0 

hipotezini sınamış olacağız. Bu sınamayı yapabilmek için kısıtsız model olarak

(51) y = Yp + X, c, + X2, C2 , + e

denklemini ele alıp, (23)'de verilen Qw istatistiğini kullanacağız. Boş hipotez altında 
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(51)'in tahmini, denklem (1)'in 2AEKK ile tahminiyle özdeştir; dolayısıyla ikinci aşama 
artık vektörü û2'den başkası değildir. Alternatif hipotez altında (51)’in tahmini ise Dolaylı

En Küçük Kareler (DEKK) tahmini ile özdeştir. Eğer Z* = (Z, X2)) ve 8* = (8', c^ ') ' dersek,

8* 'ın DEKK tahmini S*= (X'Z*)'1X’y olacak ve ikinci aşama artık vektörü de £2 = y -  MZ*&*

= y -  MZ* (XZ*)'1 X'y = (I -  X (X'X)'1X'Z* (XZ*)'1 X')y = (I -  M)y diye elde edilecektir ki bu

da (2)'deki kısıtsız indirgenmiş biçimin EKK artık vektörü v'den başkası değildir. Öte 
yandan istatistiğin paydası Ğ = y -  Z 'S ’  artık vektörüne dayanacaktır. Böylelikle 
aradığımız istatistik

(52) Q,ow = T  (û2’û2-v 'v ) /e 'e

diye ifade edilecek ve asimtotik dağılımı X |2 _ m]olacaktır.

Görüldüğü gibi QlDF, Q|DLMve Q idw arasındaki fark, paydalarında kullanılan AKT’da 
yatm aktadır. û3'û3 ve û'û bize tek birer değer verecektir, fakat â'â'nin değeri X21’i 
oluşturan vektörlerin seçimine bağlı olarak değişecektir. Hvvang, bu nedenle ortaya çıkan 
farklı Q|DW istatistiklerinin, ardışık bir biçimde, aşırı ayırdetme kısıtlamalarının 
sınanmasında nasıl kullanılabileceğini anlatmaktadır.

3.3.2 Dışsallık Sınamaları
Şimdi ele alacağımız hipotez, içsel açıklayıcı değişkenlerin, yani Y'nin, yapısal 

denklemin hata terimleri vektörü, u, ile olan korelasyonunun sıfır olup olmadığıdır. Eğer 
bu korelasyon sıfır ise, denklem (1)'i EKK ile tutarlı olarak tahmin etmek mümkün 
olacaktır. Bundan da anlaşılacağı gibi, dışsallık sınamalarının uygulama alanı, eşanlı 
denklemlerin dışına da taşmaktadır. Açıklayıcı değişkenlerin tümünün ya da bir 
bölümünün hata terimleriyle sıfırdan farklı bir korelasyona sahip olduğu her durumda 
kullanılabilmeleri mümkündür*12).

Sınamak istediğimiz hipotezi

H0: T 1 E (Y'u) = T ' E (V'u) = 0 = 0

diye ifade edebiliriz. Ancak, 0'yı doğrudan sınamak yerine, bunu başka bir parametre 
vektörü ile bire bir bir ilişki içine sokacağız, öyle ki bu ikinci parametre vektörü doğrusal 
bir regresyon denkleminde katsayı vektörü olarak yer alacak ve biz de, böylelikle, söz 
konusu katsayıların sıfırdan farklı olup olmadıklarını sınamaya yönelik istatistiklerden 
yararlanabileceğiz. Bu amaçla (v,V) matriksinin her sırasının, birbirlerinden bağımsız, 
N(0,Q|) dağılımlı rassal vektörler olduklarını varsayacağız. £2,, (v, V)'ye uyumlu olarak

”cötı £2 i 2 ~

£22) £222

diye bölüntülenecektir. Bu varsayım altında 0 = £222’1 y , y  = r | - p v e r |  = £222' 1 £212'
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olduğu Revankar ve Hartley (1973) tarafından gösterilmiştir. Dolayısıyla, vy = O'ın 
sınanması 0 = O'ın sınanması ile eşdeğedir. Revankar ve Hartley,

)'
(53) u = V 0 + e

olduğunu, e 'nun N (0, o2l) dağılımına sahip bulunduğunu ve V'den de bağımsız olduğunu 
göstermektedirler. 0 = 0 iken u, e'a eşit ve, dolayısıyla V'den bağımsız olacağından, 
Y’nin dışsallığının sınanması, bir regresyon katsayı vektörünün, yani Q'ın sıfır olup 
olmadığının sınanmasına indirgenmiş olacaktır.

Bu sınamayı yapabilmek için (53)'ü gözlemlenebilir değişkenler cinsinden ifade 
etmemiz gerekmektedir. Bu amaçla (53)’ü (1)'de yerine koyalım ve

(54) y = Z Vö + e

ifadesini elde edelim. Ancak V = V + MV olduğundan, (54)

(55) y = Z 5 + V 0 + ç

denklemine dönüşecek ve Ç = £ -  MV Q diye tanımlanacaktır. Boş hipotez altında Ç = e 
olacağından, dışsallık hipotezinin sınanmasını (55)'i EKK ile tahmin edip, 0 = 0 hipotezini 
sınayarak gerçekleştirebiliriz.

Denklem (55)'in kısıtlı tahmini, (1)'in EKK ile tahmininden başka birşey değildir. 
Buradan 5'nın tahminini SR = (Z'Zj ’Z'y olarak, artıkları da ç R = y -  Z SR diye elde deriz.

A y\ A
Denklem (55)’in kısıtsız EKK tahmini ise, 5'nın 2AEKK tahmini ile özdeş olacak, <>, ti -  P

diye elde edilecek ve burada = (V 'V )’1 V'v diye bulunacak, $ da P'nın 2AEKK 
tahminiyle aynı olacaktır. (Bunların ispatı için bkz. Erlat (1983b, s. 239-241).) Kısıtsız

artık vektörü de = û -Vp olarak elde edilecektir. Böylelikle <> = 0 hipotezini sınamak 
için kullanılacak olan istatistik,

(56) Qe = ((çr 4  -  £u'tu)/ £utj)/((T  — 2m, -  G,)/m,)

dir ve boş hipotez altındaki dağılımı (ilk kez Wu (1973) tarafından ispat edildiği gibi)

Fm,, T - 2 m 1- G 1 olacaktır. Dışsallık hipotezinin sınanması için alternatif istatistikler 

geliştirilmiştir. Bu istatistikler arasındaki ilişki için Nakamura ve Nakamura (1981) ile Erlat 
(1983b, s. 221 )'e bakılabilir*13*.

3.3.3 Yuvalanmamış Hipotezlerin Sınanması
Şu ana kadar ele alınan hipotezlerin hepsi yuvalanmış hipotezlerdi. Başka bir 

deyişle, bu sınama problemlerini iki doğrusal modelin karşılaştırılması olarak düşünürsek,
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H0 altındaki modeli, H, altındaki modelin katsayılarını kısıtlayarak elde ettiğimizi görürüz. 

O zaman H0 altındaki modelin, H, altındaki modelin içinde yuvalanmış olduğunu, sınanan 

hipotezin de yuvalanmış bir hipotez olduğunu söyleriz. Öte yandan, eğer H0 altındaki 

modeli, H, altındaki modelin katsayılarına getirilen kesin ya da limitte geçerli olan 
kısıtlamalar sonucunda elde edemiyorsak, bu iki model yuvalanmamış ya da ayrık 
modellerdir. O zaman H0 modelinin H, modeline göre geçerliliğini sınamak istediğimizde,

yuvalanmamış ya da ayrık bir hipotezi sınamış oluruz. Bu çalışma bağlamında, sınanacak 
boş ve alternatif hipotezleri,

(57) H0: y = Z,5) + u1, u ,~N (0 ,a ,2l)

(58) H,: y = Z252 + u2, u2~ N (0,a22l)

diye ifade edebiliriz. Burada Zj ve 5|'lerin boyutları, sırasıyla, Tx kj (= m| +Gn) ve k| x1 
olacak ve Z, ile Z2'yi oluşturacak vektörlerin hepsi ya da bir bölümü birbirlerinden farklı 
olacaktır.

Bu sınama problemine yaklaşımımız, özünde, yuvalanmış hipotezlerin 
sınanmasında kullanılan yaklaşımdan pek farklı olmayacaktır. Denklem (21 )'de verilen Q 
istatistiğini ele alalım. Bu istatistiğin payı, H,'deki modelin regresyon katsayı 
tahminlerinin, Ho’daki modeli veren kısıtlamaları ne denli iyi sağladıklarını yansıtmaktadır.

Başka bir deyişle, Q istatistiği, 8'nın H, altındaki tahmininin H0 doğru olduğunda ne denli 

geçerli olduğunu ölçmektedir, ây, H0 altında tutarlı olduğundan, H0 altında alınan olasılık 

limitini 'plinVile gösterirsek, plim0 (RSU — r) = R 8- r = 0 olacaktır. Eğer r Sj -  r sıfırdan çok 

farklı bir değer verdiği için O’nın alacağı değer H0 ’ın reddine yol açarsa, S'nın H, altındaki 

tahmin edicisinin H0 doğru olduğu zaman sahip olması gereken özellikleri taşımadığı 

sonucuna varırız. H0, bu nedenle reddedilmiş olmaktadır.

Şimdi, Vı = (8,’a ,2,)’ ve \j/2 = (S2',g22)' parametre vektörlerini tanımlayalım. O zaman
(57)'deki H0 hipotezinin (58)’deki H, hipotezine göre geçerliliğini sınamak istediğimizde,

v|/2'nin H, altındaki tahmin edicisinin, yani v|/2’nin, H0 doğru olduğunda taşıması gereken

özellikleri taşıyıp taşımadığına bakabiliriz. Bu özellikleri yansıtmak üzere geliştirilen 
istatistik aykırı bir değer almazsa H0'ı reddetmeyiz; eğer alırsa H0'ı reddederiz.

Bu noktada, yuvalanmış ve yuvalanmamış hipotezlerin sınama sonuçlarının 
yorumlanmasıyla ilgili önemli bir fark ortaya çıkmaktadır. Yuvalanmış hipotezlerde H0’ın

reddedilmemesi kısıtlı modelin seçilebileceği anlamına gelir. Ho’ın reddedilmesi ise,

kısıtsız modelin halâ geçerli olduğu, ancak başka kısıtlamaları sağlayıp sağlamadığının 
bilinmediği anlamına gelir. Yuvalanmamış hipotezlerde ise Ho'ın reddedilmemesi (57)’deki

modelin seçilmesi, reddedilmesi de (58)'deki modelin seçilmesi gerektiği anlamına
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gelmez. Daha kesin bir sonuca varabilmek için H0ve H/in yerlerinin değiştirilip, (58)'deki

modelin (57)’deki modele göre geçerliliğinin sınanması gerekir. Eğer ne H0 ne H,

reddedilmemiş, ya da her ikisi de reddedilmişse, o zaman yuvalanmamış hipotez 
sınamalarına dayanılarak (57) ve (58) arasında bir seçim yapılamaz. Ancak, H0

reddedilmemiş ve H, reddedilmiş ise, ya da tersi geçerli ise iki modelden biri seçilebilir. 
Dolayısıyla, yuvalanmamış hipotezlerin sınanmasından söz ettiğimiz zaman tek bir 
sınamadan değil, bir çift sınamadan söz etmiş oluruz; biri H0‘ın H,'e karşı, öteki de H,’in

H0'a karşı sınanması*14).

Söz konusu hipotezlerin sınanması için gereken istatistiklerin türetilmesi sorununa 
dönersek, ilkin i^'nin H0 altındaki özelliklerinden ne anladığımızı açıklığa kavuşturmamız

gerekir. Bu özellikleri plim0 (¡/2ile özetleyeceğiz ve bu limiti kısaca \|/2, diye göstereceğiz.

Yazında rastlanan sınama istatistikleri V 2 i'in iki elemanına, yani Ö21 ve o 212'ye 

dayanmaktadırlar. Biz ilkin 52,’e dayanan bir istatistiği, sonra da a212 'ye dayanan dört 
istatistiği ele alacağız*15).

İki tip istatistiğin de elde edilişinde, sistemdeki önceden belirlenmiş değişkenler 
setinin, yani X matriksinin her iki model için de aynı olacağını varsayacağız. Bu 
varsayımın önemli bir sonucu, bir modelde içsel sayılan bir değişkenin öteki modelde 
dışsal sayılmamasıdır. Bu varsayımlar altında Sj 'lerin 2AEKK tahminleri,

(59) S, = (Z, 'MZ, y'z, 'My = (Z, Z;)’1 Z, 'y = (Z, %  )’1 Z, 'y, i = 1,2

diye elde edilecektir. Tabii, burada Z|= MZj 'dir.

İlkin S21'i elde edelim. Bunun için (57)’deki ifadeyi Sa'nin ifadesinde yerine koyup, 
H0 altındaki olasılık limitini alırsak,

(60) 82,= piim0 S2= plim0 (T “ 1 Z2'Z2)‘’T '’Z2’Z,S,

+ plim» (T ' , Z2'Z2)'1T '1Z2'u2 

= plim0 ( T 1Z2'Z2)‘1T ‘1Z2'Z,S1

ifadesini buluruz, ikinci eşitliğin sağındaki ifadeye, plim0 (T -1 Z2'Z2)'nin kesin artı bir

matrikse vardığı ve plim0 T~’ Z2'u2 = 0 olduğu sonuçlarından yararlanarak vardık.

821'in,H0 altında, iki tutarlı tahmin edicisi vardır. Z2’Z, = Z2'Z, olduğunu göz önüne alırsak, 

bunlardan biri,
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(6i) = (¿¿z2y%'zfa

öteki de $2 olacaktır. Eğer p l im o ^ - ^ ,  'e s21 dersek, s21'in sıfıra eşit olması ^ ’nin H0

altında taşıması gereken özelliklere sahip olduğu, sıfırdan farklı olması ise bu özelliklere 
sahip olmadığı anlamına gelecektir. Dolayısıyla, H0'ın H,'e göre geçerliliğinin sınanması

için s2)'in tutarlı bir tahmin edicisinden yararlanabiliriz. Böyle bir tahmin â21 = ^ -§ 5 , diye 

elde edilecektir. O zaman â2,'in sıfıra yakın değerlerinin H0'ı desteklediğini, sıfırdan çok

farklı değerlerinin ise H0 desteklemediğini söyleyebiliriz. â21'jn H0 altındaki asimtotik
/

dağılımının

(62) N (0, o,2 E§21)

olduğunuve, Nz,= l - Z ,  (ZiZ,)'1Z,' dersek,

(63) 2^  ,= plime (T( Z2 'Z2) ' 1 Z2 Nz, Z2 (Z2 'Z2)-')

diye elde edildiğini göstermek zor değildir (bkz. Dastoor ve McAleer (1985)). O zaman, 
H0'ın H,'e göre geçerliliğini, s21'in sıfırdaç farklı olup olmadığına dayanarak sınayacak

istatistiği

(64) Qs , = â2 ,,£â21 ‘, â21/ö12

diye elde edebiliriz ki burada £§2)= (Z ^Z ^ '% ’ Nz, Z2 (Z2 'Z2) '1. Bu istatistiğin H0 altındaki

asimtotik dağılımı Xk2 olacaktır. Eğer â21, o21 ve £â2,’in açık ifadelerini (64)’te yerine 

koyarsak Qs1,i,

(65) Qs'= y 1 Z2 (Z2' Nz, Z2) % ' N2 , y/o , 2

diye ifade edebiliriz. Buradan (Z2 Nz, Z2)''Z2' Nz', y'nin

(6 6 ) y = Z )b,+Z2 b2+£
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denklemindeki b2'nin 2AEKK tahmini olduğunu görüyoruz. Öyleyse QS1,

(67) QS 1 = (Z2' Z2) £>2/0 ,2

diye yazılabilecek, bu ise denklem (6 6 )'da b 2 = 0  hipotezinin sınanması için 

kullanılabilecek istatistikten başkası olmayacaktır. Ancak, o ,2'yi tahmin etmek zorunda 
olduğumuz için (67) yerine, denklem (23) ve (24)'den hareketle, asimtotik olarak 
eşdeğer,

(6 8 ) Osw = T( SgR' £2r  -  e2u '¿2u )/î-u’̂ u 

ve

(69) Qsi_m = T ( ' £2r - £ 2u '^2u

istatistiklerini kullanabiliriz. Burada*16) â2n = y -Z ,$ 1,£2U = y - Z ,  & ,-Z 2&2, &R = y - Z , ^ ,

¿u = y -  Z, £>, -  Z2 B̂ ’dir ve de, b/nin 2AEKK tahminidir.

Yuvalanmamış hipotezlerin sınanması, H/in H0'a karşı sınanmasını da içerdiğine

göre, bu durum için iki istatistik elde etmemiz gerekmektedir. Bu istatistikler, denklem
(6 6 )'da b, = 0 hipotezini sınamak üzere yine (23) ve (24)'ün uygulanmasıyla

oluşacaklardır. Bu iki istatistiği Qsw2ve QSLM2ile gösterirsek, bunların (6 8 ) ve (69)'daki

ifadelerle tanımlandıklarını varsayabiliriz. Tabii, bu kez e2R = y -  Z2 $3, = y -  Z2 ¿2

olacak, ileeu 'nun tanımları ise değişmeyecektir.*17)

Qs istatistiğini elde ederken, zımnen, Z, ve Z2'nin hiç ortak sütun vektörünün 
olmadığı varsayımını yaptık. Bu varsayım geçerli değilse, denklem (6 6 )’da bazı 
değişiklikler yapmamız gerekir. Eğer H0'ın H,'e göre geçerliliğini sınıyorsak, o zaman bu

denkleme Z2'nin tüm sütunlarını değil, yalnızca Z ,’den farklı olanlarını koymamız uygun 

olur. Bu farklı sütunlardan oluşan matriksi Z2* ile gösterelim. Z2*'ın boyutları T x k2* (< k2), 
ilgili katsayı vektörü b2* 'in boyutları da k2* x 1 olacaktır. O zaman sınamayı,

(70) y = Z1 b, + Z2 *b2*+£

denklemini kullanarak yapacağız. Aynı şekilde, H,'in H0'a göre geçerliliğini sınamak

istediğimizde, Z, 'in Z2'den farklı olan sütunlarını T x k,* (< k 1 )'lik Z,* matriksinde 
toplayıp,

(71) y = Z , * b , * + Z ^ + e
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denklemini kullanarak k,* x 1 'lik katsayı vektörü b,*'ın sıfırdan farklı olup olmadığını
sınayacağız. Sınama istatistikleri için (6 8 ) ve (69)'da verilen ifadeler geçerli olmakta

2
devam edecek, ancak asimtotik dağılımları, tabii, x k*, ¡ = 1 , 2  olacaktır.

0 212,ye dayanan sınamalara gelince, EKK ile tahmin edilen tek denklemli modeller 
için türetilen istatistikler ile 2AEKK ile tahmin edilen yapısal denklemler için türetilen 
istatistikler arasındaki önemli bir farktan söz ederek işe başlayalım. Tek denklemli 
modellerde, c 22 'yi EKK tahminlerine dayanan AKT'nı kullanarak doğrudan tahmin etmek 
mümkündür. Bu durumda elimizde tek bir artık vektörü vardır ve bunların karelerinin 
toplamı, hem enazlaştırılarak katsayıların tahminleri elde edilir, hem de bu enazlaştırılmış 
değer hata terimleri varyansının tahmininden kullanılır. 2AEKK ile tahmin edilmiş bir 
denklemde ise üç değişik artık vektörü vardır ve û, ile û2’nin AKT'rı enazlaştırılarak 
katsayı tahminleri elde edilirken, û'nun AKT'ı, hata terimlerinin varyansını tahmin etmek 
için kullanılır. Yuvalanmış hipotezlerin sınanmasında gördüğümüz gibi, sınama 
istatistikleri H0 ile H, altında elde edilen AKTnın karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Yani,

AKT'nın denklemin gözlemlere ne denli iyi uyduğunu ölçme işlevi sınama istatistiklerinin 
oluşturulmasında önem taşımaktadır. Dolayısıyla, g22 'nin H, altında tutarsız bir tahmin 
edicisi olmasına karşın, bu parametrenin 'tahminini' û, vektörüne dayandıracağız. (Bu 
vektörün kullanılmasının hangi koşullarda geçerli olabileceğine ilişkin Fisher (s. 227)'ye 
bakınız.)

Bu durumda, û2-1 = y - Z 2 â2 dersek, o 22 'nin 'tahmin edicisi' olarak o 2 ı1 2 = 

Û2 .ı'Û2.A 'y i kullanıp, Hc altındaki olasılık limitini alarak o212’yi bulacağız. Bu amaçla û2ı1

ifadesine Z, S, ifadesini ekleyip çıkartarak ve û,,, = y -Z , tanımlamasını yaparak o^ ,2 

'yi

(72) V  = t - 'îû . /û , . ,  + (z, V z 2 V (Z ,  V z A ) - 2  (z, V z 2 V û ,. ı )

diye ifade edebiliriz. Buradan, plim0 T ''û , ,'û, , = 0 ve plim0 2 T ' 1 (Z, ^,-Z 2 Sg)'ûu = 0  olduğu 

gösterilebilir. O zaman,

(73) o212 = plim0 0 2 1 2 = T ‘1 ( Z ,V Z 2 S21)'(Z) V Z 2 ^ )

olacaktır. Öyleyse a2 12 ile c 2,2 'nin tutarlı herhangi bir tahmin edicisini gösterirsek,

sınama istatistiklerini c^ , 2 -  o^^'ye dayandırabiliriz. Kullanacağımız Ao 2,2'ye bağımlı 
olarak bunu çeşitli biçimlerde yapabiliriz.

i. Elde edeceğimiz istatistiklerin hepsi asimtotik olarak eşdeğerdir. Bunların ilk 
ikisi, a21'in tahmin edicisi olarak (61 )'deki ^ ,'y ı kullanmakta, ancak a21'yi tahmin ederken 

biri û, ,'û, ,/T'yi hesaba katmakta, öteki katmamaktadır. Her iki istatistik de S^’yı
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kullandığına göre, ilkin bu tahminin yer aldığı Z, $,-Z2 §2 i ifadesini basitleştirelim.

Nz2 = I -  %  (Z2 'Z2) '1Z2 dersek,

(74) Z, \ - Z 2 = Z, V z 2 (Z2 ’Z2) -1Z2-Z, S, = Z, S,

olur. Z , S,, (57)’deki denklemin ikinci aşama tahmininden elde edilen, tahmin edilmiş y 

vektörü, yani y , , olduğuna göre (74)'te eşitliğin sağındaki ifade yy in  Z2 üzerine

regresyonundan elde edilen ve e 12ile gösterebileceğimiz EKK artık vektöründen başka 
birşey değildir. Bu durumda istatistiklerden birisi,

(75) T (û2ıı'û2ıı —û) y û ıı —e ,2 ’e 12) 

ötekisi de

(76) T (û2 ı'û21 — e 12 'e 12)

kullanılarak oluşturulacaktır. Şimdi, plim0 T ' 1 = 0  olduğuna göre, hem (75) hem de

(76)'nın olasılık limitleri, (72) uyarınca,

(77) plim0 2T ' 1 e12'ûu  = plim0 2T ' 1 e 12’N f , u,

olacaktır. Dolayısıyla, (75) ve (76)'nm T 1/2 ile çarpılmış hali, asimtotik olarak, N (0, t j ,2) 

dağılımına sahip olacak, r j^ d e

(78) -rı, 2 = 4 o , 2 plim0 T '1 (e12,Nz1e 12)

olacaktır, t i ,2'nin tutarlı bir tahmin edicisi, (78)'de a , 2 'nin yerine a 1ı02= û,'û,/T'yi koyup, 

'plim0' ifadesini kaldırarak bulunabilir, û,, y -  Z,^, diye tanımlanmıştır.

Böylece, H0'ın H,'e göre geçerliliğini sınamada kullanılabilecek iki istatistik*18)

(79) QV11 = (û2,1'û2ı1-û 1,1'û1ı1 - e , 2 'e 12) /  2a , ,0 (e 12'N£,e 12) 1/2
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(80) QV2 = (û2>ı'û2ı, — e 1 2 'e 12) /2 a 1>0 (e ^ 'N ^ e ^ )

diye oluşturulabilir. Her iki istatistiğin de boş hipotez altındaki dağılımları olacaktır.

H,'in H0'a göre geçerliliğini sınamak için kullanılacak istatistikler de, benzer 
biçimde,

(81) Qyı = (Û1/Û 1 , — û2 1 ’û2 ı1- e 2, ’e21) /  2 c^0 (e21 ’Nz2e21)

(82) Q\J2 = (û1jı'û1>1- e 2 ı 'e 21')7 2c^ ı0 (e21 'N f2e21)

diye elde edileceklerdir. Burada e 21 , y 2 = Z 2 S2 'nin Z , üzerine regresyonunda 

bulunacak, c Zo 2= û2 'û2/T olacak ve û2 = y2 - Z 2^  diye tanımlanacaktır.

ii. Yukarıdaki istatistiklerin paydalarında yer alan N fj e ¡¡ifadesi, e^’nin Z, üzerine

regresyonundan elde edilen EKK artık vektörüdür. Demekki bu iki çift istatistiği 
hesaplamak için (57) ve (58)'in 2AEKK tahmini yanında, iki de EKK tahminine ihtiyaç

vardır; ilkin y ¡’nin Zj üzerine, sonra da e ¡¡’nin Z| üzerine regresyonu gerekmektedir.

Kısacası, bu istatistikleri hesaplamak zahmetli bir iştir. Dolayısıyla, bunlara asimtotik 
olarak eşdeğer, fakat hesaplanmaları daha basit olan istatistikler türetmek yararlı 
olacaktır.

Bu istatistikleri elde etmek için, ilkin (77)’den plim0 ( o 22 -  o2,z )'nin 2 plim0 (Z,

-  fZ 2 o2)’ûu  diye yazılabileceğine dikkat edelim. Eğer 52, 'in herhangi tutarlı bir tahminini

8 2)* ile gösterip, bu ifadeyi

(83) (zA-zAryû,.,

diye tahmin edersek, bunun sıfıra yakın olması H0'ın reddedilmeme, sıfırdan çok farklı 

olması ise H0'ın reddedilme olasılığını arttıracaktır. 521*, ya (61 )'deki ya da doğrudan 

§2 olarak alınabilir. Eğer ^ , ' i  kullanırsak (83)'deki ifade,

(84) - ^ ı ’Z 2 'û, t = -  Ö2,'Z2 'N j  1 y
\

ya indirgenebilir. Eşitliğin sağındaki ifade

227



(85) y=Z-| O, + (Z2$2i) <t>2+hata

denkleminin EKK tahmini sonunda elde edilen $2'nin payındaki ifadedir. Bu da demektir ki 

H0'ı H,'e karşı sınamak istediğimizde bunu, (85)'deki <>2katsayısının sıfıdan farklı olup

olmadığını sınayarak yapabiliriz. <>2'nin tahminini ^ » y ' N f , Z 2 NZ lZgSj, diye,

asimtotik standart hatasını da o ı.o /^ ı'Z a 'N z, Z 2 S21) 1/2 diye yazarsak, Q2'ye ilişkin 

t-oranı bize aradığımız istatistiği,

(86) Qv3=y'Nz,Z2 S2A 0 /(^ı'Z^Nf,Z2§21)1/2

diye verecektir. QV31’in asimtotik dağılım N(0,1)'dir.

Öte yandan 8 21’i §2  ile tahmin edersek, bu kez (83),

(87) - V z 2 'Nf l y

ya indirgenecektir. Bu ifade ise,

(8 8 ) y = Z 1 <$>,+ (Z 2  ̂ >) O2 hata

denkleminin EKK tahmininin sonunda elde edilen ı^'nin payındaki ifadedir. Dolayısıyla, 

0 2 ’ye ilişkin t-oranı bize,

(89) QV41= y'Nz, Z 2V  o 1>0 /& 'Z 2 'Nz, Z2£,)’*

istatistiğini verecektir ki bunun da asimtotik dağılımı N (0,1 )‘dir t19).

H ’i H0'a karşı sınamak için bu iki istatistiği kullanmak istersek, QV32,yi

(90) y = ^ 2 ^]+ (Z , $>,2 ) $2 *̂ hata 

denkleminden $2'nin t-oranı olarak, O v /'y i de,
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(91) y= Z 2Q,+ (Z , S,) $2 + hata

denkleminden Q2’nin t-oranı olarak elde edeceğiz demektir. Burada %2 = (Z 1'Z 1)’1Z 1'Z2 Îk 

dir.

QV3 ile QV4 arasındaki temel fark, yukarıdaki iki ek regresyon denkleminde <>2'nin 

açıklayıcı değişken vektörü olarak, ilkinin Z j = Z( (Z|’Zj)'1Z l'Z|’$) = Z, (Z,'Z|)'1Z('y¡= yjj’yi

İkincinin ise yalnızca y f ’yi kullanmasıdır. Dolayısıyla, hesaplaması daha kolay olan 
istatistik QV4 olmaktadır, çünkü bir tane ek regresyon gerekmektedir. Tabii, bu iki 
istatistik arasında bir tercih yapabilmek için küçük örnek özelliklerinin bilinmesi gerekir, 
ancak bu özellikler daha henüz araştırılmamıştır.

4. SONUÇ
Yapısal bir denklemin 2AEKK ile doğrudan tahmini sonucunda elde edilen çeşitli 

istatistiklerin hepsinin hipotez sınamalarında kullanılabilecek geçerliliğe sahip 
olmadıklarını, bazı teşhis ve tanımlama sınamalarının yapılabilmeleri için de yetersiz 
kaldıklarını göstermeye çalıştık. Bu sınamalara ilişkin yaptığımız açıklamalar, 2AEKK ile 
bir yapısal denklemi tahmin ettiğimizde, doğrudan tahminler İle birlikte,

i. denklemdeki tüm içsel değişkenlerin (y ve Y) kısitsız indirgenmiş biçimlerinin 
tahminlerinin, . .

ii. denklem (1)’in, (14)'de verilen ikinci aşama tahminlerinin,
iii. denklem (1)’in EKK tahmininin,

iv. denklem (19)'un EKK tahmininin de
sunulmasının gerektiğini gösteriyor. Tabii, yapılacak sınama daha başka ek regresyon 
tahminleri gerektiriyorsa, onlar da yukarıdaki listeye eklenebHir.

Herhangi bir AD tahmin edicisinin EKK yönteminin iki aşamada uygulanmasıyla 
elde edilebileceği, çoktan beri bilinen bir sonuçtur. (Bu konuda ayrıntılı açıklamalar için 
Erlat (1980)'e bkz.) Dolayısıyla, bu çalışmanın temel sonuçlarının, genel AD tahminleri 
için de geçerli olduğu gösterilebilir. Niketim, doğrusal hipotezlerin sınanmasıyla ilgili 
açıklamalarımızı dayandırdığımız Giles (1982)'deki sonuçlar böyle genel bir bağlamda 
elde edilmişlerdi. Sonuçlarımızın uygulanmasının ilginç olacağı durumlar, araç 
değişkenler matriksinin, gözlem sayısının yetersizliği yüzünden X matriksinden değil, X, 
matriksi artı X2 matriksinin bazı sütunlarından oluştuğu durum ile, yapısal denklemin 
tahmininde 2AEKK yerine Sınırlı Bilgi Ençok Olabilirlik (SBEO) yönteminin kullanıldığı 
durum olabilir. Revankar (1981 )'in SBEO'nun hesaplanması için önerdiği tekrarlamalı AD 
algoritması bu açıdan özellikle dikkate değerdir, çünkü bu algoritmanın yakınsayan 
tekrarı, EKK'in iki aşamalı uygulanması sonucunda elde edilmiş gibi yorumlanabilir. 
Nitekim, Magdalinos (1987) tarafından yapılan kuramsal araştırmalar, S'nın SBEO 
tahminlerine dayanılarak hesaplanan Qw istatistiğinin, başka AD tahmin edicilerine 
dayanan Qw istatistiklerinden daha iyi sonuçlar verdiğini ortaya çıkarmıştır.
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DİPNOTLAR
(1) Denklem (15)'deki ifadeye y'nin kısmen kısıtlanmış indirgenmiş biçimijdentr. Bununla ilgili 

bilgiler için Judge ve diğerleri (1985, s. 619-621)'e ve orada sözü edilen kaynaklara 
bakılabilir.

(2) Kiviet (1985), Qyy ve Q[_|\/|'in serbestlik derecesi düzeltmeleri de içeren çeşitli biçimlerine 
ilişkin geniş kapsamlı bir Monte Carlo çalışması yapmıştır. Vardığı sonuçlara göre, X matriksi 
gecikmeli içsel değişkenler içerdiğinde, Qyy ve asimt0,ik dağılımlarını küçük örnekler 
için kullanmak çok iyi sonuçlar vermemekte, serbestlik derecesi düzeltmeleri de bu açıdan 
pek bir iyileşmeye yol açmamaktadır.

2
(3) R|y 'nin sıfırdan küçük değerler alabileceği ilkin Basmann (1962) tarafından gösterilmişti. 

Bunun hangi koşullar altında ortaya çıkabileceğine ilişkin açıklamalar Erlat (1980)'de 
bulunabilir.

2
(4) R2 istatistiği denklem (14)'ün gözlemlere ne denli iyi uyduğu konusunda bilgi vermektedir, 

denklem (1)'in değil. Denklem (1)'in gözlemlere ne kadar iyi uyduğu hakkında bilgi edinebilmek 
için .

2
R, = 1 -  ( û'û/(&Z'Zâ + û'û))

kullanılabilir. Tabii, Z'nin elemanlarının ortalamalardan sapmalar haline getirildiğini 
2

varsayıyoruz. R0 istatistiğinin 0 ile 1 arasında yer alacağı açıktır. Barten (1987) benzer bir 

istatistiği, EKK ile tahmin edilmiş, sabiti olmayan regresyon denklemleri için önermiştir.
(5) Aynı hipotez için alternatif sınama istatistikleri vardır. Bunlar için bkz. Godfrey (1981), Pagan 

ve Hail (1983, s. 189-191) ve Kiviet. Kiviet'in çalışmasında bu istatistiklerin küçük örnek 
özelliklerine ilişkin, Monte Carto deneylerine dayanan, bilgilerde vardır.

(6) QqW istatistiği Harvey ve Phillips (1980) tarafından önerilmiştir. Bir çok uygulamada G çok
büyük olacağından, Q pw  istatistiğini kullanırken Savin ve White (1977) tarafından sabit
terimli model için, Farebrother (1980) tarafından da sabit terimi olmayan model için geliştirilen, 
genişletilmiş tablolardan yararlanmak iyi olur. Harvey ve Phillips (1981a), y0’nun X üzerine

regresyonundan elde edilen artıklar yerine y„'nun X-| üzerine regresyonundan elde edilen

artıklara dayanan DW tipi bir istatistiği de incelemişlerdir. Aşağıda gösterildiği gibi, bu artıklar 
û ile özdeştir. Dolayısıyla, bu alternatif sınama yöntemi, û3 yer'ne û kullanarak
hesaplamak, yalnız alt ve üst kritik değer sınırlarını veren tabloları kullanırken, katsayı 
sayısını k-| -  1 yerine G-1 olarak almaktır. Harvey ve Phillips (1981 a)'nın yaptıkları Monte 
Carlo deneyleri söz konusu sürecin pek kötü sonuçlar vermediğini ortaya çıkarmıştır.

(7) İki altörnek için farklı hata terimi varyanslarının bulunduğu durum Lo ve Newey (1985) 
tarafından ele alınmıştır.

(8) Qcw istatistiği, özünde. Tonkin (1982)'nin önerdiği istatistikten farklı değildir. Tonkin, 
önerdiği istatistiği û-jp 'û-jp -  u-nj ’ü-ju’ya dayandırmaktadır ki bunun (39)'daki Q c w  
istatistiğinin payına eşit olduğunu göstermiştik. Buna ek olarak Tonkin, katsayıların yalnızca 
bir alt kümesinin iki altörnek arasında değişiklik gösterip göstermediğini sınama amacını 
gütmektedir ki Q cw  istatistiğini bu amacı sağlayacak biçimde değiştirmek gayet kolaydır.
Son olarak, Lo ve Newey'in geliştirdiği istatistiğin Q c w 'nun genel halinden başka birşey 
olmadığını belirtelim.

(9) Q pw istatistiğini Kiviet önermiş ancak, bizden farklı olarak, bir 'F—istatistiği' biçiminde ifade 
etmiştir.
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(10) Bu önermenin ispatı Qpyy 'deki AKT'nın ardışık artıklar (recursive residuals) yorumuna 
dayanmaktadır. Giles (1981), ûg 'den türetilen bu ardışık artıklardan yararlanarak, değişiklik 
noktalarının bilinmediği durumlarda katsayı değişkenliğini sınayacak istatistikler türetmiştir.

(11) Erlat (1987), Byron (1976)'daki sonuçları kullanarak, (2)‘yi (45)’deki kısıtlamalar

altında ve n  yerine f i  kullanılarak tahmin etme sonucunda elde edildiğini göstermektedir.

(12) Hatta, böyle bir istatistiği ilk kez ortaya atan Durbin (1954) bunu bir değişkenlerde-hata 
(errors-in-variables) modeli bağlamında yapmıştır.

(13) Bu istatistiklerin geçerliliği denklem (1)'in aşırı ayırdetme koşullarını sağlamış olmasına 
bağlıdır. Ayırdetmeyi sağlamak için getirilen kısıtlamaların sayısı yetersizse, (5S)'da verilen 
istatistiğin değiştirilmesi ve sınama sonucunun doğru yorumlanması gerekir. Bu sorunlarla 
ilişkili olarak Erlat (1986)'ya bakılabilir.

(14) Yuvalanmamış hipotez sınamalarının yorumuyla ilişkili olarak Fisher ve McAleer (1979), 
Dastoor (1981) ile Chin ve Kennedy (1987)'ye bakılabilir. Yuvalanmamış hipotez sınamalarının 
birçok yönüne ilişkin geniş bilgi McAleer (1987) ile McAleer ve Pesaran (1986)'da bulunabilir.

2
(15) 621'e dayanan sınamaya "tüm parametreleri kapsayıcı (encompassing) sınama", 'ye

dayanan sınamalara da "varyans kapsayıcı sınamalar" denmektedir. Bu kavramlara ilişkin
• bilgiler için bkz. Mizon ve Richard (1986) ile Hendry (1983).

(16) tia ra  eklenen '2' altgöstergesi, H1 altındaki modeli değil, (10)'da tanımlanan ikinci aşama 
artıklarını simgelemektedir.

(17) Bu sınama istatistikleri ilkin EKK ile tahmin edilmiş tek denklemli modeller için Deaton (1982) 
ve Dastoor (1983) tarafından, birbirlerinden bağımsız olrak, ortaya atılmış, 2AEKK bağlamına 
Dastoor ve McAleer (1985) tarafından aktarılmıştır.

1
(18) Qy-| , Godfrey (1983) ve Ericsson (1983) tarafından, birbirlerinden bağımsız olarak,

1
geliştirilmiştir. Qy2 ‘i ise Ericsson ortaya atmıştır.

1
(19) QV3 istatistiği, Fisher ve McAleer (1981 )‘in tek denklemli modeller için geliştirdikleri JA

1
istatistiğinin Godfrey (1983) tarafından yapılmış uyarlaması, QV4 istatistiği ise, yine tek 
denklemli modeller için Davidson ve MacKinnon (1981 )*in geliştirdikleri J istatistiğinin, 
MacKinnon, White ve Davidson (1983) tarafından yapılmış uyarlamasıdır.
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SİYASAL KATILMANIN İDEOLOJİK ORTAMI*

Cem EROĞUL

* Kimilerine gülünç gelir mi bilmem ama, gerçek şu ki, 25 Şubat 1983'te, 1402 sayılı yasa 
uyarınca SBF'ndeki görevime son verildiğinde, "Türkiye'de Yurttaşın Devlet Yönetimine Katılma 
Hakkı" ile ilgili bir kitap yazmaktaydım. Devletin insanın başına balyoz gibi inmeyi marifet saydığı 
dönemlerde, devlete katılmanın değil, olsa olsa ondan "sakınma"nın söz konusu olabileceğini, 
elbette ben de biliyordum. Ama o gün de, bu gün de temel kanım şu ki, soyut bir devlet 
düşmanlığıyla herhangi bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek olanaksızdır. Toplumu değiştirme 
doğrultusunda etkili olunmak isteniyorsa, ne yapıp yapıp devlet gücünün şu veya bu yönüne 
katılmanın yolları bulunmalıdır.

Üniversiteden uzaklaştırılınca, ister istemez, kitapla ilgili çalışmaları da bir yana bıraktım. Ne 
var ki, aradan geçen beş yılı aşkın zaman, insanın ancak kendi kaderi üzerinde söz sahibi olduğu 
ölçüde insanca yaşayabileceği yolundaki inancımı daha da pekiştirdi.

Özetle, siyasal katılma, hem devrimci bir dünya görüşünün, hem de insanca yaşama 
isteminin vazgeçilmez bir gereği gibi görünüyor bana. Yarım kalmış kitabımdan aldığım yukarıdaki 
parçayı, "devrim" vo "insanca" sözcüklerinin aklıma getirdiği ilk isim olan Prof. Sadun Aren'e, 
saygıyla armağan ediyorum.
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Katılma ilişkisinin doğması için, katılmaya elverişli bir hukuk çerçevesinin yanı sıra, 
bulunması gerekli bir koşul da, uygun bir ideolojik ortamdır. Gerçekten, bir toplum 
bağımsız bir devlete sahip olabilir, yurttaşlar can güvenliğinden ve asgari bir eğitim 
olanağından yararlanmakta bulunabilirler; hatta, katılmaya açık bir hukuk düzeni 
yürürlükte bulunabilir. Yine de, katılmaya kalkışma "ihanet" olarak görüldüğünden veya 
yetkeye (otoriteye) "saygısızlık” sayıldığından ya da sadece "değmez" bulunduğundan, 
-ya da başka herhangi bir ideolojik nedenden dolayı- katılma olayı fiilen görülmeyebilir. Bu 
bakımdan, katılma olabilmesi için, asgari düzeyde de olsa, katılmayı "meşru" ve "ilginç" 
sayan bir anlayışın toplumda geçerli bulunması zorunludur. Böyle bir anlayışın 
bulunmadığı toplumlar, söz almanın serbest olduğu, ama utanma, sıkılma veya korku gibi 
nedenlerle, hiç kimsenin konuşmadığı toplantılara benzerler.

Bazı yabanca toplumlar, bu bakımdan, dünyayı imrendirecek bir gelişmişlik 
düzeyindedir. Özellikle Amerikan, İngiliz ve Fransız toplumlarında, yönetilenlerin kendi 
haklarına sahip çıkma, bunlar için seslerini yükseltme ve hatta gerekirse dövüşme 
geleneği güçlüdür. Bu toplumları yetke ile susturmak, nerdeyse olanaksızdır. Onun için, 
diktatörlük, buralarda büyük bir tehlike oluşturmaz. Tüzel (hukuki) dayanaklar zayıf 
kalsa bile, katılmacılık mekanizmaları toplum dokuları tarafından daima yeniden üretilir.

insanlığın çoğunluğunu oluşturan ve Türkiye'nin de dahil bulunduğu toplumlarda, 
durum böyle değildir. Buralarda, katılma, henüz çoğunluklara "doğal” gelmemektedir. 
Onun içindir ki, serbest bırakılması yetmez; bir de teşvik edilmelidir. Serbest bırakılması, 
hukuk mekanizmalarının işidir. Teşvik edilmesi ise, uygun bir ideolojik ortam 
yaratılmasına bağlıdır. Bu da kolay bir iş değildir. Aslında burada söz konusu olan, 
toplumun siyasal kültürünün dönüştürülmesidir.

Almond ile Verba'nın, beş bin İngiliz, Alman, İtalyan, MeksikalI ve Amerikalı 
üzerinde yaptıkları ve amacı siyasal kültür farklarını ortaya çıkarmak olan ünlü 
araştırmada, siyasal kültürler başlıca üç tipe ayrılmıştır: 1) Dar ufuklu siyasal kültür; 2) 
Uyruk siyasal kültürü; ve 3) Katılmacı siyasal kültür.*1' Birinci tipin özellikleri şunlardır: 
yönetilenler siyasal sisteme karşı genellikle ilgisizdirler; yönetim onlara ulaşılamayacak 
bir uzaklıkta görünür; dolayısıyla, siyasal ilgileri kendi yakın çevreleri ile sınırlı kalır; 
siyasete ilgileri "dar ufuklu" dur. Yazarlar, bu tipe örnek olarak, Osmanlı imparatorluğu'nu 
göstermektedirler., ikinci tipte ise, yönetilenler merkez yönetimi ile ilgilidirler. Yönetimi 
etkileyebileceklerini pek düşünmeseler bile, yönetimin uygulamalarına "müşteri" 
olduklarının farkındadırlar. Burada, artık, yönetim ile yönetilenler arasında bir bağ 
doğmuştur. Ama bu bir "alışveriş” değildir; tek yönlüdür. Yönetim etkindir, vericidir; 
yönetilenler ise edilgindir, alıcıdır. Bu, "uyruk” siyasal tavrıdır. Bizde buna örnek, tekparti 
dönemi olabilir. Üçüncü tipte ise, iki taraf karşılıklı etkileşme içindedir. Yönetilenler, öy 
verme, dernek kurma, siyasal partilerde çalışma gibi yollarla yönetim i 
etkileyebileceklerini, onu bir ölçüde de olsa, belirleyebileceklerini görmüşlerdir. Yönetim 
de, tabandan gelen isteklere daha duyarlı olma zorunluğunu hissetmeye başlamıştır. 
Burada, yönetim ile yönetilenler arasında, istem, destek, itiraz biçiminde, bir etki-tepki 
ilişkisi doğmuştur. Uyruk etkinleşmiş, "yurttaş" haline gelmeye yönelmiştir. Artık 
gündemde, "katılmacı" bir siyasal kültür vardır. Türkiye, herhalde, çokpartili dönemde bu 
sürece girmiştir.

Yazarların da belirttikleri gibi, yukarıda sayılan tipler, gerçek yaşamda bulunması 
güç, "katıksız","saf" örneklerdir. Gerçekte, genellikle, bu tiplerin karışımları ile 
karşılaşırız.*2* Toplumlar, bu çeşitli tipler arasında, hep geçiş halindedirler. Öte yandan, • 
toplumların kendi içlerinde türdeş olmadıkları da unutulmamalıdır. Her toplum, siyasal 
kültür bakımından farklı düzeylerde bulunan birçok kesimden oluşur. Dolayısıyla, belli bir 
zaman kesitinde, toplumun tümü için geçerli olacak bir ideolojik kalıp bulunabileceği
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düşünülmemelidir. Her dönemde, ancak küçük veya büyük bir "çoğunluk" için geçerli 
olan ideolojik yönelişler söz konusudur. •

Tunaya, siyasal katılmanın ideolojik ortamını, bir de "sağ" ve "sol" yaklaşımlar 
açısından ele almaktadır. "Sağ, insanı, toplumun idaresi bakımından, hareketsiz  
bırakabilmekte, kişinin vatandaş olarak devlet yönetimine katılmasını yetersiz bir 
statüye bağlamakta, statik kalmasına âmil olmaktadır. Sol, insana, toplum içinde daha 
dinamik bir siyasal işlev sağlamakta, insan yapısı saydığı toplumun yönetiminden kişiyi 
sorumlu tutmaktadır."*3) Bu tanımlara göre, bir ülkenin yönetiminde sol güçlerin daha 
fazla ağırlığa sahip olduğu dönemlerde, katılma düzeyinin daha yüksek olacağını 
söyleyebiliriz. Ancak, bu tanımların, yalnızca "geleneksel sağ" ile "demokratik sol" için 
geçerli oldukları gözden uzak tutulmamalıdır. Modern sağın bir türü olan faşizm, belli bir 
tür katılmacılığı teşvik etmektedir. Ama bu, aldatıcı bir yönde "güdülenmiş" bir katılmadır. 
Otokratik soldaki katılma İse, özgür değildir, "zoraki" katılmadır.

Siyasal katılmanın İdeolojik ortamını belirlemek için, başka etmenlere de bakmak 
olanaklıdır. Soysal, bunların ikisine değiniyor: biri, yönetilenlerin bireyci olup 
olmamalarıdır; diğeri ise, yöneticilerin katılmacılığa açıklık dereceleridir. Soysal'ın dediği 
gibi, "asıl tabiatları bireyci olan halklar, yönetimle İşbirliğini gerektiren çalışmalara, 
toplum bilinçleri ve dayanışma duyguları uyanmış halklardan daha az yatkın olurlar. 
Bununla birlikte, bireycilik, toplu girişimler konusundaki eleştirme duygusunu geliştirir ve 
bu anlamda yönetimin işleyişi üzerinde yönetilenlerin daha fazla etki göstermelerini 
sağlamaya yarayabilir."*4) ideolojik ortamı belirlemede diğer bir etmen de, yöneticilerin 
tutumudur. "Kendi yönetimlerinin İşleyişine yönetilenlerin de katılmasını isteyen birçok 
yöneticiye karşılık, katılacak vatandaşları İkna etmek sorumluluğuna katlanmadan 
İşlemlerinin sorumluluğunu tek başlarına taşımak isteyen yöneticilerin sayısı da 
fazladır.”*5)

Özetle, siyasal katılmanın varlığını, niteliğini ve düzeyini belirlemede, ideolojik 
ortamın birinci derecede rolü vardır. Ortamın kendisini belirleyen etmenler ise, çok 
çeşitlidir. Yönetilenlerin psikolojisi, toplumsal gelenekler, belli bir dönemin iç ve dış 
koşulları, yönetimin yapısı, yöneticilerin tutumu gibi birçok etmen burada rol 
oynamaktadır. Daver'in haklı olarak belirttiği gibi, bütün bunları unutup, katılmayı, özgür 
bir "siyasal ajan"ın özgür tercihine dayanan bir davranış biçimi olarak görmek, geniş 
ölçüde yanıltıcı olur.*6) Gerçekçi olmak isteniyorsa, incelenecek toplumun her 
dönemdeki somut İdeolojik koşullarına dikkatle eğilmek, bunları birinci derecede hesaba 
katmak gerekir.

Türkiye’nin geçmişine ve gününe böyle bir yaklaşımla bakıldığında, katılmanın 
ideolojik ortamı bakımından, karşımıza ne gibi veriler çıkmaktadır? Bu soruya yanıt 
verebilmek için, hem halkın siyasal kültürüne, hem de ülkenin siyasal deneyimine 
bakmak gerekir.

Halkın siyasal kültürünü belirleme açısından önümüzde duran en anlamlı 
kaynaklardan biri, hiç kuşkusuz, atasözleridir. Yönetici olmanın, baş olmanın ne denli 
değer taşıdığını, örneğin şu atasözü çarpıcı bir biçimde dile getiriyor: "Baş ol da eşek başı 
(soğan başı) ol."*7) Üstelik, bunun gibi daha birçok atasözümüz var. Ör.: "Bir günlük 
beylik, beyliktir."*8) "Baş nereye giderse, ayak da oraya gider.”*9) "Çobansız koyunu kurt 
kapar."*10) "Baş olan boş olmaz."*11)

Öte yandan, yönetimle ilgili birçok atasözümüzde, şöyle bir görüşle de 
karşılaşılıyor: yönetim belalı bir şeydir; hikmetinden sual olunmaz; en iyisi, ona ya hiç 
bulaşmamak, ya da körü körüne boyun eğmektir. Ör.: "Devletli ile deli bildiğini İşler."*12)
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"Devletli gözü perdeli olur."*13> "Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır."*14) "Beylik 
çeşmeden su içme."*15) "Ulular köprü olsa basıp geçme.“*16) "Baş sallamakla kavuk 
eskimez."*17) "El (etek) öpmekle ağız (dudak) aşınmaz (kirlenmez)."*10) "Bükemediğin 
(ısıramadığın) eli öp, başına koy."*19)

Bu örneklerin ortaya koyduğu ideolojik tutum*20) ortadadır: a) Yönetim 
kaçınılmazdır, adeta bir doğal afet gibidir, önüne geçilemeyeceğine göre, diklenip zararı 
artırmak, akıl kârı değildir; b) Yönetimin ne yapacağı kestirilemez; c) Yönetim, 
yönetilenler için acımasızdır; ç) En büyük talih, yönetici olmaktır. Ama "devlet kuşu"nun 
kimin başına konacağı hiç belli olmaz.*21)

Görüldüğü gibi, bu ideolojik tutumun baş özelliği "tevekkür'dür. İslam'da yönetimin 
dinsel bir temele dayanması, bu tutumu daha da pekiştirmektedir. "Şeriatın kestiği 
parmak acımaz."*22) Şeriatın uygulayıcısı da yönetim olduğuna göre, yönetilenlerin ses 
çıkarmadan boyun eğmekten başka çareleri yoktur. Zaten, onların "boynu kıldan incedir." 
Hem, boyun eğmeyip de ne yapacaklardır? Düzen bikez böyle kurulmuştur; değişeceği 
de yoktur: "Böyle gelmiş, böyle gider."*23)

Gerçi, yönetimin acımasızlığını bilmekten kaynaklanan, bir küçümseme duygusu, 
bir isyan çığlığı da zaman zaman duyulur. Örneğin, "Elde bulunan beyde bulunmaz."*24) 
atasözü, bey olmakla adam olunmadığını, beyin varlığına ve gücüne karşın, halkta da 
beyde bulunmayan nice değerler saklı olduğunu vurgular. Ama bu, karşı koymaya dönük 
bir saptama değildir. Kaçınılmaz boyun büküklüğünün acısını daha da artıran bir bilinç 
ışığıdır. Aynı şekilde, "Mazlumun ahi, indirir şahı."*25) atasözü, bir isyan çağrısı değil, bir 
çaresizlik çığlığıdır. Yönetilen, burada, kendisini inleten yöneticiye, adeta, "Allah'tan 
bulasın!” demektedir. Yoksa, yönetimi dizginlemek veya değiştirmek için kendisinin 
yapacağı bir şey yoktur.

Altı yüzyıllık Osmanlı İmparatorluğu, işte bu temel ideoloji çerçevesinde yaşamış 
ve yüzyıllar boyunca bunu daha da pekiştirmek için elinden geleni yapmıştır.*26) Bu uzun 
dönemde, siyasal katılmadan söz etmek olanaksızdır.*27) Çünkü, yönetilen, yönetim 
karşısında, "hak sahibi" olarak görülmemektedir. Savcı'nın deyişiyle, "OsmanlIlarda, 
beşerî şahsiyeti geliştirmeyi, beşerî şahsiyetin amme otoriteleri önündeki muhtariyetini 
korumayı amaç edinen ... bir insan hakları doktrini var olamamıştır.”*28)

OsmanlIlarda sözü edilebilecek tek şey, "olumsuz" katılmadır. En büyük 
örneklerinden biri Celali isyanları olan bu eylem biçimi, sıradan kişinin hak ve 
özgürlüklerini bayrak edinen bilinçli bir özgürlük hareketi değildir. Düzen bozulunca 
çaresiz kalan bir bölüm halkın, merkezdeki büyük beye karşı, taşradaki küçük beyleri 
desteklemesidir. Yönetilenlerin kendi değerleri adına başkaldırışları ise, Patrona Halil, 
Kabakçı Mustafa isyanlarında görüldüğü gibi, hep geleneklerin korunması yönün
dedir.*29) O gelenekler ki, katılmacılığın karşısında en büyük engeli oluşturan aslında on- 
lardır.

III. Selim'den ve özellikle II. Mahmut'tan itibaren yenileşme sistemli bir biçimde 
başladıktan sonra dahi, katılma, halk için söz konusu değildir. Aksine, yenilik, "tepeden 
inme” gelen bir harekettir. Zamanla sayıları artsa bile, bunun sahibi ve destekleyicisi, 
yalnızca bir avuç aydındır. Halk, ancak "olumsuz" katılma biçiminde, kendi sesini 
duyurabilmektedir.*30)

Katılma açısından bakıldığında, Osmanlı yenileşme süreci içinde ilk büyük dönüm 
noktası, II. Meşrutiyet'tir. "Hürriyetin ilam" ile, Tanzimat’ın yarattığı yerel yönetimler, 
dernekler, tiyatrolar, gazeteler gibi araçların sağladığı birikim, ilk kez yığınlara mal 
olmuştur. Gerçi, bu yığınsal hareket henüz İstanbul ve Rumeli ile sınırlıdır. Ama, artık 
Türkiye'de de, yönetilenlerin siyasal katılma süreci başlamıştır.
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Mustafa Kemal hareketinin, siyasal katılma açısından ele alınması gereken birçok 
yönü vardır. Örneğin, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın, katılmanın ilk koşulu olan bağımsız bir 
devlet yaratma işlevini yerine getirdiği açıktır. Katılmaya daha sonra olanak verecek 
temel hukuk çerçevesinin de, Mustafa Kemal döneminde çatıldığı bir gerçektir. Burada, 
konunun daha çok ideolojik yönleri üzerinde durulacaktır. Soruna bu açıdan bakıldığında, 
yeni ve güçlü bir devlet kurmanın, -katılmanın ilk varlık koşulunu oluşturmakla birlikte- 
slyasal katılmacılığı güçleştiren bir yanının da bulunduğu görülebilir. Gerçekten de, 
"Katılma bir yanda emretme gücü, bir yanda ise itaati içeren bir ilişki bütünü içinde yer 
almakta ve tanımı gereği, bu emretme gücünü paylaşma ya da en azından etkileme 
sorunu olarak belirmektedir. Burada otorite ile katılma arasında özleri gereği bir çelişki 
ortaya çıkmaktadır."*31) Bu teşhis doğru ise, Mustafa Kemal'in güçlü bir devlet yaratma 
eyleminin, hiç değilse merkez yetkeciliğ in i pekiştirme yönüyle, katılmayı 
kolaylaştırmayan bir ideolojik ortam yarattığı söylenebilir.

Ama aslında, katılmayı güçleştiren esas neden, devlet yetkesinin gücü değil, 
bunun oluşum tarzıdır. Mardin'in dediği gibi, Kemalist Devrim, belki, aşağıdan yukarı 
giden yollardan, örneğin, eşrafa cephe alan, halka hizmet götürerek onu seferber eden, 
yığınları gerçekten gönüllü bir biçimde harekete geçiren bir örgütlenme modeli içinde 
gerçekleştirilebilirdi. Mardin'e göre, bu yöntemin tercih edilmemesinin gerçek nedeni, fiilî 
olanaksızlıktan çok, OsmanlIlardan devralınan ve çevreye karşı dalma merkezi kollayan 
bürokratik gelenekti.*32) Dolayısıyla, katılmacılık açısından Mustafa Kemal hareketinin 
yarattığı esas sorunun kaynağı, güçlü devlet değil, bu devletin dayandığı gücün 
niteliğiydi.

Gerçek şu ki, Mustafa Kemal hareketi, ister istemez, yüzyıllardır egemen olan bir 
toplumsal tevekkül geleneği çerçevesinde yer alıyordu. Dinsel temeli güçlü olan bu 
geleneği kırmadan, katılma yollarını açmak pek güçtü. Bunu denemek, hareketin 
başarısına bile mal olabilirdi. Mustafa Kemal'in tercih ettiği strateji, önce bu geleneği 
kullanarak devleti güçlü kılmak, sonra da devlet gücüne dayanarak bu geleneği kırmaya 
girişmekti. Bunun için kullandığı araç, laiklik siyaseti oldu. Gerçekten de, laikliği getirmek 
siyasal katılmayı gerçekleştirmeye yetmeyebilirdi ama, bizimki gibi bir toplumda, laiklik 
olmadan katılmanın oturtulabileceği sağlam bir temel kurulamayacağı da kuşkusuzdu.*33)

O halde, Mustafa Kemal'in yaptığı, tepeden inme bir "özgürleştirme" hareketi idi. 
Robespierre'in dediği gibi: "Devrim hükümeti, hürriyetin zulme karşı tiranlığıdır. Kuvvet 
sadece cürmü korumak için mi kurulmuştur? Ve yıldırım mağrur kafaları ezmek için değil 
midir?"*34) Mustafa Kemal'in yönetimi otokratikti, ama bu "aydın despotizm in amacı 
özgürlük değil miydi? Osmanlı geleneğinden gelen bir toplumda, özgürlüğün koşullarını 
yaratmanın başka bir yolu var mıydı?

Mustafa Kemal zamanında olsun, ondan sonra olsun, katılmacılığın önkoşulu olan 
laikliği yerleştirmek İçin gerekirse zora başvurulabileceğini, yani aslında -geçici bir süre 
için dahi olsa- katılmacılığın bir yana bırakılabileceğini savunanlarla,*35) baskı 
yöntemleriyle siyasal katılmaya ulaşılamayacağını düşünenler, açık veya örtülü bir 
biçimde, yurdumuzda daima tartışma halinde olmuşlardır. Uygulamada ise, kâh birinci, 
kâh ikinci görüş ağır basmış, sonuçta, katılmacılığın gelişmesinde ikisinin de yararı 
olmuştur.

Birinci görüş, esas olarak, Mustafa Kemal döneminde geçerli olmuştur. İkinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra ise, ikinci görüş üstünlük kazanmıştır. İnönü’nün yeşil ışık 
yaktığı yeni anlayışa göre, devlet yetkesinin demokratik açıdan tam meşru sayılabllmesi 
için, siyasal katılmaya dayanması zorunludur. Bu görüşü halka mal eden hareket ise, 
Demokrat Parti olmuştur.

239



"Atatürk iktidarı Türkiye'ye millî egemenlik kavramını getirmişti. Ancak bu, soyut 
bir egemenlik kavramıydı. Millet, imtiyazsız, sınıfsız, farklılaşmamış bir kitle, yani soyut 
bir varlık olarak görülüyordu. Bu soyut varlığın uhdesindeki soyut egemenlik, yine ancak 
idarecilerin elinde somutlaşıyordu. Nazarî olarak büyük bir devrim yapılmış, egemenliğin 
kaynağı "tanrı"dan alınarak "millet”e maledilmişti. Pratikte ise, yönetici-yönetilen ilişkileri 
bakımından büyük bir değişiklik olmamıştı. İdare halkın dışında, onun üstünde, ona 
yabancı bir varlıktı. Demokrat Parti, kendi iktidar emellerini gerçekleştirmek için dahi 
olsa, bu soyutlamanın yalanını ortaya çıkarmak görevini üstlendi. ... Bu cesur 
propaganda neticesinde Türkiye'de büyük bir demokratik adım atıldı. Yüzyıllardan beri ilk 
defa olarak Türkiye halkı, kendi arzusu ile idarecilerini değiştirdi. O zamana kadar, 
meşrutiyetten cumhuriyete uzanan bütün demokratik reformlar hep tepeden inme 
yapılmıştı, ilk defadır ki, 1950'de, aşağıdan yukarı bir reform yapıldı. Bunun önemini 
küçümsemek imkânsızdır."*36)

Gerçekten de, 1950'de, siyasal katılma bakımından dev bir adım atılmıştır. Artık 
söz konusu olan, katılmayı "işitmek" değil, "yaparak" öğrenmektir. Ancak, her öğrenme 
sürecinde olduğu gibi, bunun da başlangıcında önemli acemilikler yapılmıştır. Demokrat 
Parti, katılmayı sağlamanın en kolay yolu olarak, bir önceki dönemdeki "özgürleştirme" 
yöntemine karşı doğmuş olan tepkileri destekleme yanlışına düşmüştür.*37) Sınıfsal 
konumu ve ideolojik yapısı gereği izlediği siyaset tepki biriktirmeye başlayınca da, bu 
kez, siyasal katılma olanaklarını önce daraltmaya, sonra da boğmaya yönelmiştir. 
Böylece, yine "özgürleştirici" bir müdahaleye çağrı çıkarmıştır.

Ne var ki, 1960'a gelindiğinde, darbe sahiplerinin yola çıktıklarında taşıdıkları 
düşünceler ne olursa olsun, kısa zamanda artık toplumun "iyi niyetli tepeden inmeciliğe" 
tahammül edemeyecek kadar olgunlaştığı; ulaştığı gelişme düzeyinde buna 
gereksinmesi kalmadığı; dolayısıyla, bundan böyle, gerekçesi ne olursa olsun, siyasal 
katılmayı durduran bir yönetimin mutlaka "geriye doğru" bir adım atmış olacağı ortaya 
çıkmıştır. Bunun sonucunda, özgürleştirme için en sağlıklı yol benimsenmiş, katılmacı bir 
anayasa yapılarak, yenileştirme işlevi toplumun kendisine, başta işçi sınıfı olmak üzere, 
toplumun atılımcı kesimlerine bırakılmıştır.

Ancak, bu da yeni bir süreçti; bunun da başlangıcında acemilikler yapılması 
kaçınılmazdı. Nitekim öyle oldu. Demokratik güçler, aralanmış olan katılma kapılarından 
düzenli ve düzenceli (disiplinli) bir biçimde geçmesini bilemediler. Böylece, olumlu 
katılmanın hızla olumsuz katılmaya dönüştüğü, bir kargaşa dönemi yaşandı. İş iyice 
çığırından çıkıp can güvenliği bile tehlikeye düşünce, yeni bir askeri müdahale kaçınılmaz 
oldu. 12 Eylül 1980'de yerleşen yeni düzen, kargaşanın sorumluluğunu katılmacılıkta 
gördü. Bunun sonucunda da, hazırladığı yeni anayasa, katılma olanaklarını asgariye 
indirdi.

Yönetilenlerin çok büyük çoğunlukla onayladıkları 1982 Anayasası’mn uygulamada 
daha neler getireceği kesin bir biçimde bilinemez. Bugünkü ideolojik ortamın, 1960'lara 
göre, siyasal katılmaya çok daha elverişsiz olduğu kuşkusuzdur. Ne var ki, toplum 
yaşamında, süreçleri geriye çevirmek, "çarkları geri döndürmek", pek güçtür. Durdurulan 
gelişmelerin, bir süre sonra, bu kez dayanılmaz bir güçle yeniden su yüzüne çıkması 
kaçınılmazdır. Böyle olunca, Mustafa Kemal yönetimiyle özgürleştirilen, 1945'ten sonra 
siyasal katılmayı fiilen yaşayan, 1961'den sonra kendi kaderini değiştirmede bunun 
değerinin bilincine varan bir toplumun, bundan sonraki doğal aşama olan, herkesin sesini 
özgürce duyurduğu, çoğunluğun azınlığı boğmadan ülkeyi yönettiği, azınlığın da 
çoğunluğa saygı gösterdiği, gerçekten demokratik, özgür ve alabildiğine katılmacı bir 
düzene, bu kez düzenceli bir biçimde geçeceğine inanmamak güçtür.
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Bu yazının temel amacı, eşitlikçi iktisadi adalet görüşünü ele almak ve böyle bir 
kuramın bireyci temellerini araştırmaktadır. Sorunun bu biçimde ele alınışının arkasında 
toplumsal adalet ile özgürlük arasındaki ilişki yatmaktadır. Silindiği üzere, bir tarafta, 
toplumsal adalet ile özgürlüğün bağdaşmaz olduğu görüşünde olanlar, HAYEK (1976), 
olduğu gibi, öte yanda da özgürlük kavramının anlam kazanabilmesi için bir türlü 
toplumsal adalet kavramıyla birarada düşünülmesi gerektiğini savunanlar, RAWLS 
(1971) ve NIELSEN (1985), vardır. Bu yazının bir amacı da uygun tanımlanması kaydıyla, 
özgürlük ile eşitlikçi iktisadi adalet görüşü arasında bir çelişki olmadığını göstermektir. 
Ancak, çelişki olmaması ile özgürlüklerin hiç kısıtlanmaması aynı anlamda alınmamalıdır, 
iktisadi adalet kuramı, konusu itibariyle kişiler arasındaki iktisadi farklılıklarla 
ilgilenmekte ve aralarında çıkar çatışması olan bireyler arasında kıt kaynakların dağılımı 
sorununa çare aramaktadır. Bu durumda özgürlüklerin sınırsız olması, ya da her bireyin 
kendi çıkarına olmayan her dağılımı veto edebilme özgürlüğüne sahip olması halinde, 
özgürlük ile iktisadi adaletin çelişeceği açıktır. Bu yazının savı, bu tür bir özgürlük 
anlaşısının bireyci düşünceyi temsil etmekten uzak olduğu, buna karşılık neoklasik 
iktisatta gereğinden çok vurgulandığıdır. Yazının ilk bölümü bu sorunun incelenmesine 
ayrılmıştır.

İkinci bölümde, mevcut iktisadi adalet görüşlerinden birisi olan eşitlikçi iktisadi 
adalet görüşü ele alınmış ve bireyci bir çerçeve içinde temellendirilmeğe çalışılmıştır. Bu 
bölümde sadece eşitlikçi iktisadi adalet görüşünün ele alınmış olması, faydacı 
(utilitarian), bağıtçı (contractarian) ya da mülkiyetçi (properterian) görüşlerin ihmal 
edilmiş olması, ilkinin ötekilere göre akılcı bireyler tarafından daha üstün görüleceğine 
ilişkin bir kanıta dayanmamaktadır. Böyle bir kanıtlamanın yapılamayacağı açıktır. 
Burada sadece yazının sınırları, kişisel tercihlere dayalı bir çerçeveyle, çizilmekle 
yetinilmiştir. ■

Son bölümde ise, bir eşitlikçi iktisadi adalet kuramı ele alınarak model taslağı 
sunulmaktadır. Bu kuram SEN (1980) tarafından ileri sürülen "Temel Yeterliklerin Eşitliği" 
yaklaşımıdır. Bu denemenin amacı, bu tür kuramların işlerliğe kavuşturulabilmesi için yeni 
çözümlemesel araçlara gerek olduğunu vurgulamaktır.

I. BİREYCİLİK, VE İKTİSADİ ADALET
"Modern iktisadın" felsefi temellerinin başında "bireycilik" (individualism) gelir. Her 

ne kadar, tüm iktisatçıların bireyciliği aynı biçimde anladıkları ve yorumladıkları 
söylenemezse de, toplumsal kararların oluşumunda bireysel tercihlerin ihmal 
edilemeyeceği görüşünün, bugün iktisatta büyük ölçüde benimsendiği söylenebilir. 
Dolayısıyla, iktisadi adalet sorununu tartışabilmek için "uygun" bir bireyci yaklaşımın 
benimsenmesi gerekmektedir.

Burada üzerinde durulması gereken nokta, bireycilikten ne anlaşıldığı ve bireycilik 
karşısındaki görüşün ne.olduğudur. Çünkü bu yapılmadığı takdirde, yukarıda ifade edilen 
"modem iktisat" görüşünün "Pareto'cu Gönenç iktisadına" indirgenmesi ve, bir anlamda, 
iktisadi adalet sorununun fiilen iktisadın çalışma programının dışına atılması olasılığı 
ortaya çıkmaktadır.

Bu yazı bağlamında, bireycilik "kurumların varlık nedeninin ve amaçlarının 
bireylerin yararlarına hizmet etmek olduğu ve kuramların bu yönde geliştirilebileceklerini" 
temel alan evrimci bir görüş olarak tanımlanmaktadır(1). Öte yandan bireyciliğin karşıtı 
olan ve kurumcu (institutionalist) ya da tümcü (holist) diye adlandırabileceğimiz görüşler, 
kurumların, bireylere göre, varlık bilimsel açıdan özerk (autonomaus) olduklarını öne 
sürmektedir. Konu bu temel tanımlar etrafında kurulduğunda, neoklasik iktisat
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yaklaşımının bireyci olduğu üzerinde kolayca anlaşmak olanaklıdır. Buna karşılık, 
modern iktisadın diğer okulu olan Marxgil iktisat konusunda, durum .bu kadar açık 
değ:ıJir. Özellikle tarihsel etmenlerin rolüne büyük önem veren bu okulun birçok üyesi 
için, kururnların göreli özerkliği büyük önem taşımaktadır. Ancak yine de, son 10 yıl 
içinde kuramsal alandaki katkılarıyla büyük dikkat toplayan Çözümlemesel Marx’gil 
(Analytical Marxian) okul temsilcilerinin katkılarının yöntemsel dayanaklarından birisi de 
"yöntemsel bireycilik" olmuştur *2). Her ne kadar, Marxgil iktisadın modern konumunun bu 
okulla özdeşleştirllebllirliği tartışmalı ise de, katkılarının giderek önem ve ağırlık taşıması 
nedeniyle, yukarıda modern iktisat değimi neoklasik iktisadı aşan, bu geniş anlamıyla 
kullanılmıştır. Neoklasik ve çözümlemesel Marx'gil okulların, böyle bir felsefi temeli 
paylaşmalarına rağmen, çok farklı görüşler ileri sürebilmeleri de, bireyciliğin farklı yoruma 
uygun bir yapısı olduğunu göstermektedir.

Bireyciliği temel alan bir yaklaşımın tutarlı olabileceği ahlakı görüş de öznel 
tercihlere dayanılarak ahlaki yargılara varılmasını gerektirir. Dolayısıyla, burada üzerinde 
durulacak olan ahlaki görüş "öznelcilik" (Subjectivism) olacaktır. Bu görüş de bireycilik 
gibi geniş kapsamlı olup, bireylerin öznel tercihleri ile ahlaki sıralamaları arasında farklı 
bağıntılar kurulmasına izin vermektedir. Gerek bireyciliğin ve gerekse öznelciliğin 
türlerini incelemek ve değerlendirmek bu yazıyı aşmaktadır. Burada sadece iki 
bireycilik-öznelcilik İkilisi ele alınarak, ne denli farklı ahlaki dizgelere ulaşılabileceği 
gösterilmeğe çalışılmaktadır. Seçilen İlk bileşim, neoklasik yeni (Pareto’gil) gönenç 
iktisadınım anlayışına uygun olduğu ve bu yaklaşımın adalet sorununu djşlamasının 
felsefi kökenini oluşturduğu İçin önemlidir, ikinci bileşim ise, eşitlikçi adalet görüşüne bir 
bireyci temel getirmeye uygun olduğu için, yazının kalanı için bir çerçeve oluşturabilir 
niteliktedir.

1) Soyut B ireyc ilik -B ireyci Ö znellik:
Soyut birey kuramının temel savı İnsanların temel niteliklerinin, toplumsal girişim 

(initiation) ve deneyimden bağımsız olarak belirlendiğidir. Bu görüşe göre bireylerin 
amaçlarını belirleyen toplumsal deneyler değil, onların psikolojik yapılarıdır. Böyle olunca, 
farklı kültürel ve toplumsal ortamlarda benzer birey davranışlarına rastlanması doğaldır, 
PETTIT (1980, s. 66).

Bu çerçeve içinde ele alınan bireyin davranışlarım akılcı bir bencillik biçiminde 
tanımlayabiliriz. Birey, toplumsal boyutu olan kararlarını da kendi bireysel tercihlerine 
göre almakta, başka birey deyişle "benim için iyi" ile "ahlaki açıdan iyi" ayrımını 
yapmamaktadır. Dikkat edilirse bu anlayış neoklasik iktisadın temel yaklaşımını 
yansıtmakta ve Pareto’gil Gönenç İktisadının birey anlayışını simgelemektedir. Bu 
çerçeve içinde i'lnci bireyin tercihlerinin U-, (x) biçiminde bir işlev ile, ifade edilebileceğini 
varsayar ve karşılaştığı kısıtları da Gj (x) işlevler kümesi ile gösterdiğimizi kabul edersek, 
bireyin sorunu Gj (x) < 0 kısıtları altında Uj (x) İşlevini ençoklamak olmaktadır. İktisadi 
sorun ise, bu akılcı-bencil bireylerin tercihlerini uyumlayan bir çözüm bulmaktır. 
Neoklasik genel denge kuramının temel sorunu budur ve bu yönde yapılan çalışmalar ile 
bu nitelikteki bireylerin tercihlerinin piyasaya yansıması durumunda, tam rekabet 
koşulları altında her mal için istem ve sunumu dengeleyen bir sonuca (Walras’gil Denge) 
ulaşılacağı gösterilmiştir <3).

Öte yandan, neoklasik (Pareto'gil) gönenç iktisadının temel teoremlerinden ilki, 
ulaşılan bu durumun Pareto anlamında etkin (yani hiç kimsenin durumunu, kendi 
değerlendirmesine göre daha kötüye götürmeden, bir kişinin durumunu, kendi 
değerlendirmesine göre, iyileştirilemediği durum) olduğu kanıtlamaktadır*4).
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Çeşitli yazaralar, Pareto etkin durum kavramının, toplumsal açıdan büyük 
eşitsizlikleri özümseyebilmesi nedeniyle, toplumsal durum değerlendirmeleri İçin uygun 
bir kavram olmayacağını ile sürmüşlerdir <5>. Ancak, yukarıda belirtilen akılcı-bencil 
insanlardan oluşan toplumun, Pareto etkinliğin ötesinde bir toplumsal durum ile 
ilgilenilmesi için bir neden de yoktur. Bu modelin, bireylerine ilişkin ahlaki varsayımları 
gereği, Nozick (1974) gibi mülkiyetçi adalet görüşü dışında, herhangi bir adalet anlayışı 
ile bağdaşmayacağı, başka bir deyişle bu model içinde adalet sorununun genelde ele 
alınamayacağı açıktır*6). ■

2) Yöntem sel B ireycilik  ve Toplum sal Öznellik:
Yöntemsel bireycilik, bireylerin insancıl açıdan kavranması içinde açıklama 

getirilerek türetilemeyecek toplumsal yasaların var olamayacağı görüşüdür, PETTİT 
(1980, s. 67). Başka bir deyişle yöntemsel bireycilik, "toplumsal görüngünün 
(phenomenon) yapısı ve değişmesinin, ilke olarak, ancak bireylerin özellikleri, amaçları, 
inançları ve eylemleri gözönüne alınarak açıklanabileceğini” ileri sürmektedir, ELSTER 
(1985, s. 5). Ancak yöntemsel bireycilik, soyut bireycilikten farklı olarak, bireyin 
niteliklerinin toplumsal koşullardan bağımsız olduğunu varsaymamaktadır. Tersine, 
yöntemsel bireyciliğin bireye bakışı çok daha esnektir. Bu yaklaşım insan doğasına 
ilişkin hiç bir temel varsayım (akılcılık, bencillik) yapmamaktadır. İkinci olark, yöntemsel 
bireycilik, bireylerin biraraya gelip toplumu oluşturmadan önce bir öntoplumsal varlığı 
olan atomlar olduklarını varsaymamaktadır, ELSTER (1986 s. 23). Bu iki özelliği ile, 
yöntemsel bireyci yaklaşım hem daha genel bir çerçeve oluşturmakta ve hem de bireyin 
toplum içinde varolduğunu ön plana çıkarmaktadır.

Açıktır ki, yöntemsel bireyciliğin bu genel yapısı bireysel özenellik gibi bir ahlaki 
görüşle de bağdaşmasını olanaklı kılmaktadır. Bu bileşimin, anıştırdığı toplum yapısının 
incelenmesi bir tarafta bırakılırsa, ele alınan birinci durumdan farklı bir niteliği yoktur. 
Buna karşılık, soyut bireyciliği daha farklı adalet anlayışlarıyla biraraya getirmek 
olanaksız olduğu halde yöntemsel bireycilik bu açıdan daha büyük bir özgürlük 
sağlamaktadır. ■

Bu çerçeve içinde ele alınabilecek farklı öznel ahlaki yaklaşımlardan toplumsal 
öznelliği (social subjectivism) ele alalım. Bu görüşe göre, ahlaksal tercih sıralamaları 
bireysel çıkariarın bütüncülleştirilmeslyle elde edilir. Ancak sıralamanın tümüyle ya da 
kısmen bireysel tercihlere uyması gereği yoktur, Von KUTSCHERA (1977, s. 98). Böyle 
olunca da ahlaksal ilkelere göre ulaşılan toplumsal çözümlerin, bireylerin bir kısmının 
kişisel çıkarlarıyla çelişmesi olanaklı, fakat bireylerin ahlak anlayışlarına uygun olması 
nedeniyle yapılabilir olması söz konusu olacaktır. Bu yolla kuramsal çerçeveye getirilen 
boyut, oyun kuramındaki "işbirlikçi” davranıştır. Bu genel, ancak ahlaki açıdan farklı 
bireylerin oluşturduğu, çerçevede bireyin salt kendi çıkarının peşinde koşmasının 
akılcılıkla özdeşleştirilemeyeceği de gösterilebilir <7). Yöntemsel bireycilik-toplumsal 
öznellik yaklaşımı, toplumsal durumları değerlendirmede, bireysel tercihlere dayalı bir 
toplumsal gönenç işlev(sel)'i (Social Welfare Function(al)) yazılabileceği sonucuna
varmaktadır. Daha biçimsel bir anlatımla ekonomideki birimleri {1........n}, X ile toplumsal
durumlar kümesini ve x e X ile de bir toplumsal durumu gösterelim. Toplumsal durumlar 
kümesi üzerinden tanımlanmış bir Uj = Uj (X) fayda işlevi olsun. Tüm bireysel fayda
işlevlerini U (x) = (U, (x).........Un(x)) n-lisi ile gösterelim. Bu durumda toplumsal tercih
işlevi, F [ü (x)], X üzerinde tanımlanmış her bir olanaklı U için X üzerinde bir F [U (x)] 
toplumsal sıralaması veren bir işlevdir. .

Toplumsal gönenç işlevinin oluşturulabilirliği sorunu, ARROW (1951)'un ünlü
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"olanaksızlık" teoreminden bu yana yoğun bir tartışma konusu olmuştur <8>. Konunun 
özü, bireysel tercihlerle tutarlılığın sağlanamamasıdır. Bireylerin, kendi çıkarlarına dayalı 
tercihlerini kullanarak toplumsal durumları sıralamaları durumunda, bunların 
bütüncülleştirilmesi ile tutarlı bir toplumsal gönenç işlevine varılamaması, anlaşılır ve 
beklenir bir sonuçtur. Ancak yöntemsel bireycilik-toplumsal öznellik yaklaşımı, bireylerin 
toplumsal durumları değerlendirmede, bencillik ötesine geçen, bir sırama 
kullanabileceklerini kabul etmektedir. Toplum içinde yaşadığının bilincinde olan, 
toplumdaki b ireylerin durumlarından etkilenen kişinin toplumsal durumları 
değerlendirirken kullandığı sıralama sadece durumlarda kendi durumunu değil, diğer 
kişilerin durumlarını da hesaba katabilir. Böyle olunca, birey bir toplumsal durumu 
değerlendirirken "kişisel çıkar" yaklaşımından daha geniş, daha çok bilgi kullanan bir 
yaklaşım izlemesi olanaklıdır, i’inci bireyin toplumsal durumları değerlemede kullandığı 
işlev bu durumda

(1) Fj [u,j (x)......... uni (x)] •

biçiminde yazılabilir.
Burada Ujj (x), x durumunu j'inci bireyin nasıl değerlendirdiğine ilişkin i'nin bilgisine 

dayanarak yaptığı sıralamadır. Bu ifade, çeşitli adalet görüşlerini ele almak açısından, 
çok daha uygun bir çerçeve çizmektedir.

Bir iki durum üzerinde durarak, bu formulasyonun genelliği üzerinde duralım.

a) Tam bilg i hail: Eğer tüm i ve j için U jj = U j ise, her birey tüm diğrelerinin tercihlerini 
biliyor demektir. Bu durumda, birey toplumsal öznel tercih işlevi

(2) fj (U,....... Un)

biçiminde yazılabilecektir.

b) Bencillik durum u: Basitlik olmak üzer, f işlevinin türevlenebilir olduğu varsayımı • 
altında, eğer

(3 ) a- r f  = ° j ^ i
a Uj,

<4> a i r r 1
yazılabiliyorsa,

(5) M U ,* ........U *ni) = Uj

olacak, birey toplumsal durumu kendi çıkarlarına göre değerlendirmekle yetinecektir.

c) Diğergam Öznellik: Von KUTSCHERA (1977, S. 109-110) Bireysel tercihlerin bir 
bencil ve birde diğergam bileşeni olduğunu kabul eden bu görüşe göre, bireyin toplumsal
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tercihi bu iki bileşenin ağırlıklı ortalamasıdır. Bireylerin tercihlerinin kişilerarası 
karşılaştırılabilir fayda işlevleri ile ifade edilebildiği tam bilgi olduğu varsayımları altında bu 
tercih kuralı

(6) fj (U, (x )....... Un (x)) = oc.U j(x) + ( ı-c c ) .  X  U; (x) 0<ct< I
jel\{i} '

biçiminde yazılabilir.

d) Yerel D iğergam lık: Toplumsal tercihlere ilişkin yapılan çalışmaların önemli bir 
kısmı, bireyin bu değerlendirmeye alabileceği bilginin boyutuna ilişindir. Bireyin 
toplumdaki herkesin tercihlerini bilemeyeceği ve dolayısıyla bunları gözönüne 
almayacağını, dolayısıyla Diğergam Öznelliğin gerçekçi olmayan bir davranış ve insan 
yetisini aşan bir bilgi işleme kapasitesi gerektirdiği söylenebilir. Buan karşılık, bireylerin 
yakın çevrelerine karşı daha duyarlı oldukları, diğergamlığın bu çevre ile sınırlı olması 
halinde çok daha geçerli bir sav olabileceği söylenebilir.

Bu durumda ¡'inci bireyin çevresini oluşturan insanlar kümesini Sj ile gösterirsek, 
yerel diğergam olan i'inci bireyin, toplumsal durumları değerlendirmede kullanacağı işlevi

biçiminde yazılabilir.

Bu bölümdeki tartışmalardan da anlaşılacağı üzere, neoklasik iktisatta 
benimsenen bireycilik ve akılcılık anlayışı, bireyin toplum içinde olma boyutunu ihmal 
eden, özel bir durumu ifade etmektedir. Bireyciliğin bu özel durumla sınırlandırılması için 
ise ne felsefi ne de toplumbilimsel bir neden vardır. Daha geniş, sözgelimi burada ele 
alınan ikinci şıktaki gibi, bir bireycilik anlayışından hareketle, toplumdaki bireylerce 
uygun görülebilecek toplumsal adalet ölçütlerine varılabilir. .

izleyen bölümde, bu anlamda bireycilik ile tutarlı adalet görüşlerinden birisi, 
"eşitlikçi adalet kuramı" ele alınmaktadır (9>.

II.EŞİTLİKÇİ ADALET GÖRÜŞÜ
Toplumsal ve siyasal düşünce, adalet kavramının eşitliği içerdiği ya da anıştırdığı 

genellikle kabul edilmiştir. Ancak bu görüş ile eşitlikçi adalet anlayışını karıştırmamak 
gerekir. Biçimsel eşitlik, yani benzer durumlar benzer biçimde ele alma, çok farklı adalet 
anlayışlarını ayırd etmek İçin kullanılamaz, NIELSEN (1985, S. 4). Öte yandan, eşitlik 
bazı ahlaki kuramlarda belli bir amaca varmak için aranan bir özellik olabilmektedir. 
Örneğin, klasik faydacı görüşü izleyerek toplumsal gönenç işlevini, bireysel fayda 
işlevlerinin toplamı biçiminde yazarsak, toplumsal gönencin ençoklandığı durumda, her 
bireyin marjinal faydasının eşit olması gerektiği ortaya çıkar <1°). Ancak burada eşitliğe 
verilen önem ikincildir. Eşitliğin öz (intrinsic) değeri yoktur, başka bir amaca (toplumsal 
gönenci ençoklamağa) ulaşabilmek için gerekli bir araçsal (instrumental) değeri vardır.

(7)
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İşte, eşitlikçi ahlaki kuramları diğerlerinden ayıran temel nokta eşitliğe, biçimsel 
eşitliğin ötesinde bir özdeğer atfetmeleridir. Eşitlikçilik, cemiyetçi (communitarian) ya da 
bireyci açılardan savunulabilir, NAGEL (1979, s. i 08). Burada, yazının yapısına uygun 
olarak, bireyci savunusu özetlenmeğe çalışılmaktadır <11>. Eşitlikçiliğin temel noktası, 
her İnsanın bir ahlaki varlık olarak eşit kabul edilmesi görüşüdür. Bunun doğal sonucu 
ise, her kişinin toplum içinde eşit özsaygıya (self respect) sahip olmasıdır. Özsaygı, 
Rawls'in sisteminde en temel "birincil maldır" (primary good) ve iki boyutu vardır, RAWLS 
(1971, s. 440). Bunlardan ilki, kişinin kendi değerini hissedebilmesi ve kendi iyiliği, kendi 
hayat planının gerçekleştirilmeğe değer olduğuna inanmasıdır. İkincisi ise, kişinin 
yeteneklerine, niyetlerine gerçekleştirecek gücü olduğuna güvenmesidir. Bu İkincisi ise 
bireylerin bu güce eşit olarak sahip olmalarıyla olanaklıdır.

Eşitlikçi görüşün temelleri bu biçimde ortaya konulduğunda, niçin bu görüşün salt 
eşitlikle özdeşleştirilemeyeceği kendiliğinden ortaya çıkar. Toplumdaki tüm bireylerin, 
her mal ve hizmetten eşit miktarda pay alması biçimindeki salt eşitlikçi anlayış, bireylerin 
özdeş olmaları durumu dışında, burada savunulan görüşle uyuşmamaktadır. Burada 
anlamıyla eşitlikçilik, insanların yetenek, tercih ve gereksinimleri açısından farklı 
olduğunu kabul ederek, onlara eşit ahlaki özerklik ve özsaygı sağlayabilmeyi amaçlar.

Burada önemli olan bir nokta, neyin eşitleneceğidir. Bu bağlamda ortaya çıkan iki 
temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki, Sen'in "Gönenççi" (Welfarist) dediği görüştür. Bu 
görüşe göre bir toplumsal durumu nitelemek için kullanılan toplumsal gönenç işlevinin 
bağımsız değişkenleri toplumdaki bireylerin faydaları olmalıdır. Bu bakış açısı içinde 
"eşitlikçi gönenççilik”, kaynakların dağılımında bireylerin faydalarını eşitlemeyi amaçlar. 
Gönenççi yaklaşımın temel sorunu, toplumsal durumları değerlendirmede kullandığı 
bilginin kısıtlılığıdır. Gönenççilik sadece faydaya bakmaktadır. Dolayısıyla, sözgelimi 
hakları, ihmal edebilmektedir. Öte yandan bireyin faydasının bireyin gönencini ölçtüğünü 
varsaymaktadır. Oysa ELSTER (1982)'in meşhur "erişilemeyen üzüme koruk demek" 
biçiminde ortaya koyduğu, tercihlerin içinde bulunulan düzen tarafından biçimlendirilmesi 
olgusu bu bağlantının kırılabilirliğini göstermiştir. Öte yandan Tversky ve Kahneman’ın 
çalışmalarında da gösterdikleri gibi, gönenççiliğin temel varsayımı olan "insanın tercih 
ettiğini seçeceği” de o kadar doğru değildir. Dolayısıyla "açıklanmış tercihler" her zaman 
gerçek tercihleri göstermemektedir. Nihayet, DW0RKIN (1981 a)'nin de gösterdiği üzere, 
gönenççilik kişisel tercihlere verdiği önemi kişisel sorumluluklara vermediği için, 
ROEMER (1985 s. 153), toplumda kaynakların pahalı zevkleri olanlar lehine kayması gibi, 
eşitlikçiliğe ters düşen bir sonuca varmağa yatkındır.

Gönenççi görüşe katılmayan düşünürler almaşık olarak "kaynakçı" (resourcist) 
denilebilecek yaklaşımı geliştirm işlerdir. Kaynakçı görüş, bir toplumsal durumu 
değerlendirebilmek için, o durumda kaynakların nasıl dağıldığına ilişkin bilgiye gerek 
duyar. Bu anlamda kaynakçılık, gönenççiliğin genelleştirilmiş bir biçimidir. Gönenççilikle 
kaynak dağılımının tek etkisi fayda dağılımında kendini gösterdiği için, fayda dağılımının 
bilinmesi, kaynak dağılımına ilişkin bilgiyi, kuramın amacı açısından yeterli bir biçimde 
özetlemektedir.

Kaynakçı görüşlerin arasında, son yıllarda siyasal felsefeyi ve iktisadı en çok 
etkilemiş olan hiç kuşkusuz J. RAWLS (1971 )'ın eşitlikçi adalet kuramıdır. Her ne kadar 
iktisat yazınında, bir çok yazar Rawls'a haksızlık ederek, görüşlerini faydacı bir çerçeve 
içinde tartışmışlarsa da, Rawls faydanın değil birincil mallar (primary goods) adını verdiği 
haklar, özgürlükler, güç, fırsatlar, gelir ve servetten (RAWLS; 1971, s. 62) oluşan bir 
yöneyin (vector) eşit dağılımı sorunu ile ilgilenmiştir.

İkinci bir kaynakçı görüş, Marx'ci sömürü kuramının bir yorumudur. ROEMER 
(1982) tarafından ileri sürülen bu görüş, el değiştirilebilir (alianable) üretken varlıkların
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bireyler arasında dağılımının eşitlenmesini önermektedir. Toplumda bu eşitlik 
sağlanmadığında, adam başına düşen ortalama el değiştirilebilir üretken varlığın altında 
sahip olan kişi (ya da grup) kapitalist ekonomide sömürülmüş olmaktadır. Bu modelde 
sömürü de oyun kuramsal bir kavram olarak, o kişi ya da grubun, ortalama paylarını 
alarak toplumdan çekilmeleri halende kendilerine garantileyebilecekleri üretim düzeyi ile 
olan fark biçiminde tanımlanmaktadır, ERSEL (1983).

DVVORKIN (1981b) ise, bu gönenççiliğe karşı almış olarak "kaynakların eşitliğini" 
savunan bir görüş geliştirmektedir. Dvvorkin'in yaklaşımının özelliği, tüm kaynakların bu 
arada "beceri" gibi el-değiştirebilir olmayanların (non alianable) da eşitliğini aramasıdır. 
Ancak bu genelleştirme, geliştirilen çerçevenin zaafını da oluşturmaktadır. El 
değiştirileb ilir olmayan kaynakların eşitliğinin aranması, mantıken, bir ödün 
mekanizmasının kurulmasını gerektirmektedir. Böyle olunca da, ROEMER (1986a) 
gösterildiği üzere, Dvvorkin’in yaklaşımı, gönencin eşitlenmesi sonucunu vermektedir.

Bu bağlamda ele alınabilecek dördüncü kaynakçı görüş ise SEN (1980) tarafından 
ileri sürülmüştür. Bu görüşe göre kişiler arasında eşitlenmesi gereken "temel 
yeterliklerdir" (basic capabilities). Temel yeterlikler, bir insanın bazı temel şeyleri 
yapabilme yetkisini göstermektedir. Hareket etmek, yemek, giyinmek, barınak sahibi 
olmak ve içinde bulunduğu topluluğun, toplumsal hayatına katılmak gibi. Dolayısıyla Sen, 
diğer kaynakçı görüşlerden farklı olarak, kaynakların eşitliğini değil, kaynakların girdi 
olduğu bir sürecin sonundaki çıktılar yöneyinin eşitliğini hedeflemekte, fakat 
gönenççilerden de farklılaşarak, sonucu gönenç biçiminde bütüncülleştirmemektedir.

SEN (1980, s. 219) bu yaklaşımını, Ravvls'ınkinin bir doğal uzantısı olarak görmekte 
ve temel bakış açısının mallardan, malların insanlara sağladıklarına kaydırdığını 
söylemektedir. Kendisinin de kabul ettiği gibi, bir temel yeterlikler indeksi oluşturmak çok 
güçtür, ayrıca temel yeterlikler, özellikle göreli ağırlıkları kültürel bağımlıdır. Bu nedenle 
de toplumlar arasında ve zaman içinde farklı desenler oluştururlar. Ancak, Sen'in adalet 
sorununu ne kadar geniş tanımlanırsa tanımlansın, mallar kümesinden, bu malların 
insana etkileri üzerine kaydırıbilmesi önemli bir katkı niteliği taşımaktadır <12>.

III. EŞİTLİKÇİLİK ÜZERİNE BİR DENEME
Bu bölümün temel amacı bir eşitlikçi kaynak dağılımı modelinin taslağını 

oluşturmaktır. İlk alt bölümde eşitlikçilik ile özgürlüğün bağdaşması sorunu üzerinde 
durulmaktadır. İkinci alt bölümde ise Sen'in temel yeterliklerin eşitliği kuramı için bir 
model taslağı geliştirilmekte ve bireylerin kısıtlı yerel bilgileri olması durumu ele 
alınmaktadır.

III. A) Eşitçilik ve Özgürlük
Önce özgürlük sorununu ele alalım. Özgürlüğe bir özdeğer atfederek önem veren 

düşünürlere (Örneğin NOZICK (1974)) göre eşitlikçi çözümler, rassal olarak başlagıç 
durumu arzulanan eşitlikçi duruma karşılık gelmiyorsa, kişilerin özgürlüklerine 
karışılmasına yol açarlar. Bu nedenle de, eşitlikçilik özgürlük ile çelişir.

Bu görüşte bir doğruluk payı olduğuna kuşku yoktur. Ancak, özgürlükçü 
düşünürlerin bu savı, özgürlük kavramının bir boyutunu, BERLİN (1969)'in deyimiyle, 
"Olumsuz Özgürlüğü" (Negative Freedom) gözönüne almakta, "Olumlu Özgürlük" 
(Positive Freedom)'a hiç ağırlık vermemektedir. Olumlu özgürlük, insanın birşeyler 
yapması, bir şeylere ulaşabilmesi özgürlüğüdür. Bir anlamda, olumlu özgürlüğün varlığı, 
olumsuz özgürlüğü temellendirir çünkü aksi halde, özgürlük kavramı içerikten yoksun 
hale gelecektir <13>.
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Olumlu özgürlüklere, yani insanın birşeyler yapmak, birşeylere ulaşmak 
özgürlüğüne önem verildiğinde, ortaya çıkan bir başka sorun da olumlu ve olumsuz 
özgürlükler arasındaki ödünleşim (trade-off) sorunudur. Olumlu özgürlüklerin çok geniş 
tanımlanması halinde, kişinin diğer bireylerin gerçekleştirmek istedikleri adına, çok 
yönden kısıtlanması sözkonusu olabilecek, olumsuz özgürlükler yok olabilecektir. Sorun 
SEN (1988, s. 276)'in vurguladığı üzere, özgürlüğün hangi uzayda tartışıldığına ilişkindir. 
Başka deyişle, olumlu özgürlük bireye neleri yapması, nelere ulaşması için 
tanınmaktadır? İşte ikinci bölümde üzerinde durulan adalet kuramlarından her birisi, bu 
açıdan bir öneri niteliği taşımaktadır. Her bir kuram, olumlu özgürlüğün tanımlandığı uzayı, 
ve dolayısıyla, sınırını çizmeğe yöneliktir. Örneğin izleyen alt bölümde üzerinde 
durulacak olan Sen'in "temel yeterlikler" yaklaşımı, her insanın eşit temel yeterliklere 
sahip olması için, ve o ölçüde, olumlu özgürlüğü kabul etmekte, bunun ötesindeki 
istemler için olumsuz özgürlükle çatışmama koşulunu aramaktadır. Dolayısıyla, kişinin 
temel yeterliklerde eşitilk sağlayacak kaynak dağıtım ve aktarımlarında, olumsuz 
özgürlük argümanı geçerli olmayacaktır.

III. B) Temel Yeterliklerin Eşitliği Üzenine Bir Model Taslağı
Bu alt bölümün amacı, daha önceki bölümlerdeki tartışmaların ışığında Sen’in 

"temel yeterliklerin eşitliği" yaklaşımını modelleştirmeğe çalışmaktır. Bu kuramın seçiliş 
nedeni, köklü bir eşitlikçi adalet görüşünü yansıtması ve bunun yanı sıra özgürlük sorunu 
açısından da, bu yazıda üzerinde durulan geniş anlamda bireycilik ile uyumlu olmasıdır.

SEN (1980)’in görüşüne göre, insanların toplumsal ve kültürel koşullara göre 
değişen bazı temel yeterliklere eşit olarak sahip olmaları ahlaksal bir varlık olarak özerk 
ve eşit olmalarının ön koşuludur. Dolayısıyla insanlar arasında temel yeterlikleri 
eşitlemeğe yönelik bir kaynakların yeniden dağılımına, toplumsal öznel görüşe sahip 
eşitlikçi bireylerin, kendi özgürlüklerine müdahele edildiği savı ile karşı çıkmamaları 
gerekir.

Temel yeterlikler yaşamını sürdürebilme, barınabilme toplumsal yaşama katılabilme 
gibi özelliklerdir. Bir insanın bu yeterliklere sahip olabilmesi için toplumun el değiştirebilir 
kaynaklarının onlara yeterince sunulması gerekmektedir. Temel yeterlikler birbirleriyle 
ikame edilemezler. Çünkü insanın ahlaki bir varlık olarak varoluşunun çeşitli boyutlarını 
ifade etmektedirler (14>. Kişinin, aktarılamaz kaynakları, yani yetenekleri ise bu temel 
yeterlikleri, ne kadar el değiştirebilir kaynak aktarılacağı konusundaki farklılıkları 
belirlediği için önemlidir. Belli bir konuda yetenekli olan kişinin, o yeteneğin önemli olduğu 
temel yeterlikte belli bir düzeyi tutturması, daha az yetenekli olan insana göre daha az el 
değiştirilebilir kaynak gerektirecektir.

i'inci bireyin j'inci temel yeterliğini cy ile gösterelim, j-boyutlu Cj « (Cj( ........cy)
yöneyi, i’inci bireyin tüm temel yeterliklerini göstersin. Tj = ( t j, ........tj,,). l-boyutlu yöneyi
ise bireyin yeteneklerini (el değiştiremez kaynaklar) ve Xy = (Xy,..... Xy^) ise i'inci bireyin

j ’inci temel yeterliğini etkileyen el değiştirebilir kaynaklar yöneyi, Xj^ = ( Xy^

olsun. Bu durumda i'inci bireyin j’inci temel yeterliğini

(12) Cy = Fy (Xy, Ti) i = ı.... n j = ı...... J

biçiminde ifade edebiliriz. Kolaylık olmak üzere F̂  işlevlerini tüm bağımsız değişkenleri
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cinsinden iki kez sürekli türevlenebilir olduğunu varsayalım. Ayrıca

(13) 3 Cjj / 3xjj|<> 0  V i,j 

ve en az bir k için

(13a) 3 Cjj /  x0 > 0 V i.j

kabul edelim. Bu varsayımlar, bireyin daha fazla el değiştirilebilir, kaynağı olduğunda 
temel yeterliklerini arttırabileceğini ifade etmektedir. Aynı biçimde, yetenekler için de

(14) a c,j / a- til > o v  ¡j 

(14a) dC|j / 0 tj|> 0 V y

yazılabilir. (12)-(14) birarada ele alındığında bireyin, temel yeterliklerini el değiştirebilir 
kaynaklar ve yetenekleri ile arttırabildiğini görmüş oluyoruz. Ayrıca, yetenekleri fazla 
olan bireyin, daha az el değiştirebilir kaynak kullanarak belli bir temel yeterlik düzeyine 
varabilmektedir.

Bu çerçeve içinde bireyin sorunu elindeki olanakları, yani toplumun el değiştirebilir 
kaynaklarından aldığı payı, iyi kullanarak temel yeterlilik düzeyini yükseltmektir. Başka 
bir ifadeyle i-inci birey

(15) Xjjk < Xik k ......... ..

kısıtları altında

(16) Fj = ........... ..  . ......... ..

yöney değerli işlevini ençoklamaya çalışacaktır.
Toplumsal sorun ise, el değiştirebilir kaynakların bireyler arasında, temel yeterlikleri 
eşitleyecek biçimde dağıtmaktır.
Bu ise j'inci yetenek için

(17> £?■«»-<») ...... .

biçimindeki Gini katsayısı biçiminde ifade edilmiş, temel yeterlik farklılıkları işlevlerini 
eşanlı enazlamak biçiminde ifade edilebilir.

Açıktır ki, sadece kendi temel yeterlik düzeyi iye ilgilenen bireylerden oluşan bir
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toplumda, (17)'nin enazlanması, Pareto ilkesi ile çeliştiği için yapılabilir değildir. Buna 
karşılık toplumsal öznelci ahlak görüşüne sahip bireylerden oluşan bir toplumda, bu 
sonucu verebilecek bir dağıtım ilkesi ve kaynak dağıtım mekanizması oluşturabilir. Bu 
toplumda temel farklılık, bireylerin amaç işlevlerinin sadece kendi temel yeterlilik 
düzeylerini değil, başkalarınınkini de hesaba katmasıdır. Dolayısıyla (16) yerine, birey 
çok daha genel bir işlevi

(18) Fj = (F,j......F „ ..... ,Fj|...... Fjj..... ,Fnı......Fnj) i e {ı...... n}

amaç işlevi olarak almaktadır. Böyle olunca da bireyin, el değiştirebilir kaynakların 
yeniden dağılımı pazarlığına girerken, o andaki kaynak donanımlarını, oyun kuramının 
deyimiyle bir "güven düzeyi" (security level) olarak almayacaklardır. Başka bir ifadeyle, 
bu modelde Pareto etkinlik aranmamaktadır. Öte yandan, bireylerin, başkalarını 
gözetmelerinin de bir sınırı vardır. Bu da kendilerinin temel yeterlik düzeyi ile diğerleri 
arasındaki farka bağlıdır.
Bu noktada akla gelebilecek bir soru (18)’in gerçekçiliğidir. Bireylerin, özellikle sayıca 
büyük toplamlarda, tüm diğer bireylerin temel yeterlikleri itibariyle ne durumda olduklarını 
bilmeleri beklenemez. Toplumsal öznelliğin bu derecede etraflı bir biçimde başkalarının 
durumunu bilmek ve ona göre davranmak biçiminde yorumlanması da gerçek dışı 
olacaktır. İşte bu açıdan, önemli bir soru bireyin yerel bilgilere sahip olması halinde, 
toplumun tümü açısından eşitilkçi çözüme varılıp varılamayacağıdır, i-inci bireyin, el 
değiştirebilir kaynakların dağılımı açısından gözönüne alabildiği insanlar kümesini Sj ile
gösterelim. Dolayısıyla, i-inci birey Sj kümesindeki bireylerle iletişim kurabilmekte ve

oyun kuramındaki "işbirlikçi” (cooperative) davranış içine girebilmektedir. Başka bir 
deyişle, i-inci birey Sj kümesi içindeki "yakınlarının”, kişisel durumlarını ve toplumsal 
kaygılarını öğrenebilmekte, onların el değiştirebilir kaynak gereksinimlerini hesaba 
katabilmektedir. Sorun; bu tür bir bilgi kısıtlaması söz konusu olduıunda, bireylerin 
toplumun tümünü dolaylı da olsa, gözönünde bulundurup bulunduramayacaklarıdır. Bu 
soruyu yanıtlayabilmemiz için, bireyler arasında bir ilgi yapısı, bir de iletişim mekanizması 
oluşturulmasına gerek vardır.
VARSAYIM A (TAM BAĞLANTILI İLGİ YAPISI): Toplumdaki tüm bireyleri S = {ı......n}
kümesi ile gösterelim. Sj cS, i-inci bireyin toplumsal boyutlu kararlarını alırken durumunu
hesaba aldığı kişiler kümesi, yani "İlgi Kümesi" olsun. Kişinin kendini düşünüyor olması
Sj *  0, ve bencil olmaması Sj * { i}  koşullarının sağlanmasına yol açacaktır. Bu durumda,

eğer tüm i e S için en az bir

(19) I (i) = {(ı)..... i(v)}

bireyler dizisi var ve,

(20) i ( ı )e S j  .

(21) i (t) e Sj(t.0 i (t) e l  (i)

(22) U  Sj(t) = S .

i (t) e I (i)
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koşulları sağlanıyorsa, bu toplumda "Tam Bağlantılı İlgi Yapısı" vardır, denir.

Dikkat edilirse (20); (19) daki dizinin ilk öğesini oluşturan bireyin i-inin ilgi kümesi 
içinde olduğunu, (21) ise bu ilişkinin I (i) kümesi içindeki ardışık öğeler arasında 
sürdüğünü ve nihayet (22) de bu dizi içinde yer alan bireylerin ilgi kümelerinin bileşiminin 
tüm toplumu kapsadığı varsayılmaktadır.

VARSAYIM B (İLETİŞİM MEKANİZMASI): S kümesi içindeki her birey, sadece kendi ilgi 
kümesi içindeki bireylerle iletişim içindedir.

Bu konuyu biçimsel bir yaklaşımla ele alabilmek için kaynak dağıtım mekanizmaları 
kuramının kavramlarını kullanmak gerekmektedir <15>.

Varsayım B gereği.

(23) mj = fj (m (Sj), ej)

yazılabilir. Burada m (Sj), i'nin ilgi kümesi içindeki bireylerin iletilerinden oluşan iletiler 
kümesini göstersin, ej i'inci bireyin ortamsal bileşeni, yani kaynak donanımı, tercihleri, 
hakları vs.dir.

Varsayım A ile Varsayım B birarada düşünüldüklerinde i'inci bireyin ilgi kümesi 
içinde i (ı) olduğu ve onun iletisi de Sj (ı) kümesindeki bireylerin iletilerine bağlı olacağı için
i, dolaylı olarak Sj (ı) kümesindeki bireylerin iletilerini hesaba katmış olacaktır. Bu yolla

Sj/V\ kümesine kadar ulaşılabilineceği v e L J  S-.n\ = S olduğu için de, i-inci birey
Vt

doğrudan ya da dolaylı olarak S içindeki tüm bireyleri gözönüne alabilmiş olacaktır.
Bireylerin iletilerinin temel yeterliklerin dağılımına ilişkin bilgiyi yeterince taşıması 

halinde, ve o ölçüde, varsayım A ve B’nin sağlandığı koşullarda eşitlikçi kaynak 
dağılımını veren bir mekanizma oluşturmak olanaklıdır <16>.

Bu tür bir eşitlikçi adalet anlayışının temel ilkeleri NIELSEN (1985) ve SEN (1980)'e 
dayanarak şöyle yazılabilir.

1) EŞİT AHLAKİ ÖZERKLİK VE ÖZGÜVEN İLKESİ:
Her bireyin, en geniş anlamda temel özgürlüklerden (anlamlı işlerde eşit çalışma 

fırsatı elde etme ve siyasal katılma dahil), diğer bireyler için de aynı biçimde 
davranılmasıyla tutarlı olmak kaydıyla, eşit bir biçimde yararlanmak hakkı vardır. 
NIELSEN (1981, 1985).

2) TEMEL YETERLİKLERİN EŞİTLENMESİ İLKESİ:
Toplumda el değiştirebilir kaynaklar bireylerin temey yeterlik düzeylerini 

eşitleyecek biçimde dağıtılır, SEN (1980).

23 MAYIS 1988
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D İPN O TLAR

(1) Bireyciliğin bu tanımı için PETTIT (1980, Blm 5) başvurulabilir.
(2) Çözümlemesol Marx'gil okulun yöntem konusundaki görüşleri için ELSTER (1985, Bim. 1) ve 

ROEMER (1986,b)'ye bakılabilir. Bu yaklaşımın Marx'gil iktisadın sınıf ve sömürü 
çözümlemelerine ilginç bir uygulaması ROEMER (1982)'dir. Bu okulun Marx'in anlayış 
biçiminin basit bir sunumu ELSTER (1986)’da yer almakta, Marx'gil iktisada katkılar ise 
ROEMER (1986 d)'de ele alınmaktadır. ROEMER (1986 c) ise bu okulun toplumsal bilim 
alanında önde gelen üyelerinin (BRENNER, COHEN, ELSTER, PRZEWORSKI, ROEMER, 
WRIGHT, WOOD) katkılarını biraraya getirmektedir. Çözümlemosel Marx'gil okulun eleştirisi 
için ise CARLING (1986)Ya bakılabilir.

(3) Walras'gil genel denge modelinin özü değişim ekonomisidir. Ancak sonraki gelişmeler, 
üretimin modele katılmasına olanak sağlamıştır. Değişim ekonomisini basit düzeyde ele alan 
bir kaynak HİLDENBRAND-KİRMAN (1976)dır. Bu konudaki yeni gelişmeler için ise, 
matematiksel açıdan ileri düzeyde olan, BALASKO (1987)ya bakılabilir. Genel Denge 
Kuramını eleştirel bir gözle ve tüm boyutlarıyla ele alan kaynaklar olarak da ARROW-HAHN 
(1971) ve BULUTAY (1979)'a başvurulabilir. İkinci kitap, bu konuda Türkçe tek kaynak 
olmanın yanı sıra, genel denge yaklaşımının köklü bir eleştirisini içermesi nedeniyle ayrıca 
önemlidir.

(4) Klasik kanıt için DEBREU (1959)’ya bakılabilir. Bu teorem, daha sonra daha genel koşullarda 
çeşitli yazarlarca kanıtlanmıştır.

(5) Bu konuda, en önemli katkıları yapan A.K. Sen'dir. Kendisinin Royer Konferanslarından 
oluşan yeni kitabı, SEN (1987), eleştirilerini ve değerlendirmelerini teknik olmayan bir dille 
özetlemektedir.

(6) Nozick'in bu model çerçevesinde, “başlangıç donanımlarının haklı elde edilmesi" biçiminde 
aktarılabilecek mülkiyetçi görüşünün de bu modelde tartışılabilirliği de o kadar açık değildir. 
Neoklasik çerçevede, başlangıç donanımları veri alınmaktadır. Dolayısıyla bir anlamda, bu 
donanımların edinim biçimi, modelin dışına itilmektedir. Ancak, bu itilişin nedeni bireylere 
ilişkin varsayımlar olmadığı için, bu modelin bu yönde genişletilmesi olanaklıdır. Ancak, 
KOOPMANS (1957, s. 50-4)'daki tartışma izlenerek, Nozick anlamında başlangıç 
donanımlarının adil olmaması halinde, bu donanımların değiştirilmesi yoluyla yeni bir Pareto 
etkin duruma varılabileceği gösterilebilir. Yeni Gönenç İktisadının İkinci Temel Teoremi, 
DEBREU (1959), bu duruma karşılık gelen bir Walras'gil denge olacağını göstermektedir.
Bu noktada, başka Koopmans olmak üzere, birçok neoklasik iktisatçının yeni gönenç 
iktisadının ikinci temel teoremini daha geniş anlamda adil dağılımlara ulaşmak İçin kullanmak 
istediklerini de belirtmek gerekir. Ancak, neoklasik çerçevenin bencil-akılcı birey varsayımı 
korunduğu sürece, böyle bir sonuç topluma ancak zorla kabul ettirilebilir. Bu nedenledir ki, 
iktisat yazınında, konunun çözümü "iyiliksever diktatör" ya da “merkezi planlama yetkisi" gibi, 
dışsal ve bir anlamda toplumun bütünsel vicdanını temsil eden, öğelerde aranmaktadır.

(7) Bu konuda SEN (1987, s. 15-28 ve s. 51-55) bakılabilir.
(8) Arrow'un olanaksızlık teoremine ilişkin tartışmalar, gönenç iktisadı yazının büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Bu konuda SEN (1970) (1986) (1987)Ve başvurulabilir.
(9) Burada üzerinde durulan geniş anlamda bireycilik anlayışıyla tutarlı başka adalet görüşleri de 

vardır. Örneğin Pazner-Schmeidler ve Varian tarafından geliştirilen “hasetin olmadığı 
ekonomiler" vo J. Harsanyi'nin geliştirdiği "kural-faydacı ahlaki model" aynı yönde bireylerin 
bencillik ötesi kaygıları olması ve kaygılarına ilişkin bilgileri kullanarak toplumsal durumlara 
ilişkin ahlaki yargılara varmaları sorununu ele almaya yönelik, önde gelen çalışmalardır.

(10) (8)W = SUj (Yj)

(9) S Yj =Y is I = {ı.....n)
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olsun. Burada W toplumsal gönenci Uj ¡'inci bireyin fayda İşlevini ve Yj ise gelirini göstersin.

Faydanın ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olduğunu ve fayda Işlevelerinin iki kez sürekli 
türevlenebilir, içbükey işlevler olduğunu varsayarsak, faydacı adalet anlayışına uyan 
çözüme ulaşabilmek için

(10) ZYj = Ykısıtı altında 

E Uj (Yj) ençoklanması

sorunun çözülmesi gerekir. Bu sorunun çözümünün birinci sıra koşulları ise

(11) aUj (Yji)/aYj=auj(Yj) / v i je i

olacaktır. Yani, faydacı ideale varıldığında, tüm bireyler için marjinal fayda eşitliği sağlanmış 
olmaktadır.

(11) Buradaki tartışma büyük ölçüde RAVVLS (1971, s. 440-6), NIELSEN (1981), NIELSEN (1985, 
s. 62-65, s. 165-277) ve NAGEL (!979)'a dayanmaktadır.

(12) SEN (1988 s. 279), bu olguyu Gorman ve Lancaster'in malları niteliklere bağlayan
yaklaşımlarıyla tüketici kuramına yaptıkları katkıya benzetmektedir.
(13) Özgürlüklerin ele alınmasında bu boyutun ihmal edilmemesi göüşü, farklı biçimlerde, 

NIELSEN (1985, Blm, 13), SEN (1988) ve KORNAI (1988)'de yer almaktadır. Sadece olumsuz 
özgürlüğe ağırlık vererek, olumlu özgürlüklerin ihmal edilmesinin toplumsal facialara yol 
açabileceğinin en çarpıcı örneği, toplam üretim düşmediği halde kıtlıkların kitleleri yok etmesi 
olgusudur. SEN (1981)'in gösterdiği gibi 1943 Bengal kıtlığı sırasında, pirinç üretimi, kıtlığın 
olmadığı 1941 yılından daha fazla olduğu halde, belli insan gruplarının bunlara ulaşamamaları 
büyük bir trajediye yol açmıştır. Sen'in vurguladığı üzere, bu olayda olumsuz özgürlükler hem 
pirinç üreticileri ve hem de açlıktan ölenler için korunmuştur. Kimse müdahele etmemiştir. 
Ancak, olumlu özgürlüğün bir grup için sağlanamaması, bu trajik sonuca yol açmıştır.

(14) Doğal olarak, kültürel boyutu olan temel yeterliklerden bir alt kümeyi umarsamayan bir 
bireyin, bunları geliştirmemesi özgürlüğü var mıdır? Bu sorunun açık bir yanıtını vermek 
güçtür. Kişinin bu özgürlüğünü, akılcı olduğu takdirde kullanmayacağı, düşünülebilir. Ancak 
bu yönde ısrarlı olan bireyi toplumun zorlayamaması, buna karşılık belki kaynak aktarımını 
durdurması düşünülebilir.

(15) L. Hurwıcz'in 1959 da yayımladığı bir makale ile iktisat yazınına giren bu yaklaşım, belli 
ortamsal koşullarda belli amaçlara varmak için en uygun kayank dağıtım yolunun ne olduğu 
sorusunu yanıtlamağa yöneliktir. Konuyu etraflı bir biçimde ele alan yeni bir kaynak 
CAMPBELL (1987)'dir. HURVVICZ (1986), bu konuda kendi katkılarını ve bunlardan türeyen 
iktisat yazınını ele almaktadır.

(16) Bunun gösterilebilmesi için, kaynak dağıtım mekanizmasının sonuç kurallarının yazılması, bu 
sonuçların yapılabilir olduğunun gösterilmesi, yapılabilir dağılımlar kümesinin de temel 
yeterliklerin eşitlenmesini sağladığının kanıtlanması gerekir. Bu tür bir yaklaşımın oyun 
kuramının, özellikle pazarlık kuramının, araçlarından yararlanması, ancak taşıdıkları bilgi 
açısından zenginleştirmesi zorunludur, ROEMER (1986, e).
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Zaman, genellikle bir olayı ya da şeyi belirlemede dördüncü bir boyut olarak 
algılanagelmektedir. "Dün", "bugün" "yarın”, bu boyutun en sık kullanılan betimlemeleri, 
ve zamana karşı alınan en önemli tavırlar. Zaman, özellikle değişik iktisat politikaları 
aracılığıyla olaylara yön verme, onları düzenleme söz konusu olduğunda, yakından 
incelenmesi, anlaşılması gereken bir kavram. Zamanın çok değişik kültürlerde algılandığı 
gibi doğrusal, devresel ya da sarkaçsal olması ya da bunların dışında "bağımsız" 
düşünülmesi, bir yöne doğru "akıp-gitmesi" ya da "tersinirliği", iktisadi çözümlemelerde 
kullanılan zaman kategorisinin anlamlılığını da belirlemektedir. Bu yazı genel olarak 
zaman kavramına yaklaşmaya çalışmakta, ve bir ölçüde de bu kavramın geleneksel 
iktisadi çözümlemedeki rolünü değerlendirmeye girişmektedir.

*  *  ★

İnsanın zamanı algılaması yüzyıllar boyunca ve kültürden kültüre çok büyük 
değişmeler göstermiştir. Bazı olayların gerçekleşmesi ve sürmesi, insan deneyimi 
bakımından en başlarda farkedilmişse de, kavramın bugünkü bağlamda tartışılması göreli 
olarak çok yakın çağlarda önem kazanmıştır. Bugün çoğumuz, zamanı akıp giden bir 
gerçeklik olarak algılayagelmektedir. Hiç kimse zamarlın nasıl akıp gittiğini görmemiş, 
işitmemiş, kaydetmemiş olsa da bu anlayış büyük bir yaygınlıkla süre gelmektedir. O 
derece ki, geleneksel iktisatta çok çeşitli değişkenlerin bugünkü değerlerine, z a m a n  
a k ım ın ın  bir iskontoya tabi tutulması sonucunda erişilmektedir. Bir başka deyişle, 
herşey za m a n iç inde değişmekte, olaylar za m a n iç inde meydana gelmektedir. Ama 
buna tersten yaklaşmak, zaman kavramı bakımından, bizce daha onlamlı olmaktadır. 
Esasında biz, yaşanan d e ğ iş m e  süreci yüzünden zamanı farketmekte ve ölçmeye 
çalışmaktayız. Yani zaman Newton ve izleyicilerinin düşündükleri gibi sadece insan 
zihninden değil bütün maddi nesnelerden de bağımsız, onların dışında var olup, kendi 
başına akıp giden bir kategori değildir. Bu bakımdan Newton'a karşı çıkan Kant’ın, 
zamanı, dışsal gerçekliğin bir karakteristiği olarak görmeyip, insan zihninin dış dünyayı 
canlandırmağa çalıştığı bir özellik olarak görmesi bize daha anlamlı görünmektedir, (kendi 
deyişiyle."zaman ve uzay, dışımızda olmaktan çok bizim içimizdedir.”) <1). Öyleyse 
zaman, tamamiyle gözlemde bulunana bağlı bir kavramdır; bu noktada, bize anlamlı 
gelen, zamanla ilgili bir başka tanı da kavramın "göreliliği” ve uzayla olan ilişkisidir. Bu 
yüzden zamanın süresini mutlak olarak ölçme olanağı bulunmamaktadır. Biliyoruz ki 
fizikte, olayların arasında geçen zamanı belirlemede, bunları gözlemleyenler arasındaki 
hızın çok önemli payı bulunmaktadır. Birbirlerine göre hareket halinde bulunan iki kişi 
değişik yerlerde olan iki ayrı olay arasında geçen süreyi farklı olarak ölçebilmektedirler. 
Hatta bu iki olay, bu kişilerden birine eş-zamanlı olarak bile görünebilir. Yani bir başka 
deyişle, mutlak bir eş-zamanlılık da olanaklı görünmemektedir. Zira gözlemde 
bulunanların gerçekleşen olaylardan nasıl, hangi hızla bilgilendikleri de gözönüne 
alınmak zorundadır. Tam tersine, görelilik açısından bakıldığında, değişik zamanlarda 
duyularımızla algılanan değişik olayların aynı olay olması da söz konusu olabilir. Örneğin 
gök gürültüsünü şimşekten daha sonra duymamız gibi. Öyle görülüyor ki, "daha önce" 
"daha sonra" "aynı anda", hatta "şimdi" tümüyle g ö re l i  terimlerdir, değişik başvuru 
çerçevelerinde çok farklı anlamlara gelebilmektedirler. Bu bölümde değineceğimiz bir 
başka nokta da, zamanın tersinir olup-olmadığı. Çevremizde olup-biten olayların, 
özellikle psikolojik bakımdan zaman içinde tersine çevrilemiyeceği hemen herkes 
tarafından bilinir. Kırılan parçaların kendiliklerinden biraraya gelip bütünleşmeleri, 100 m 
koşusunda finiş'ten başlayan atletlerin geriye koşup start almaları, ancak geriye doğru 
çevrilen filmlerde olanaklı olan durumlardır. Yani olaylar "tersinir" değillerdir. Zamanın bir 
yönü (oku) olduğu insanların kendi yaşamlarından algıladıkları önemli bir sonuçtur. 
Gelecek, geçmiş gibi hatırlanamamakta, geçmiş de yeniden yaşanamamaktadır.
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Zamanın tersinir olmaması, biyolojide ve yerbilimsel evrim sürecinde de izlenmektedir. 
Tersinirliğin, toplumsal bilimlerde ve özellikle iktisattaki yansıması bu bakımdan çok 
önemli hale gelmektedir. Bu noktaya bundan sonraki bölümde tekrar döneceğiz.

★  *  *

İktisat kuramı tartışmalarında, iktisadi çözümleme girişimlerinde "zaman" çok sık 
olmasa da, iktisadi söylemin bir parçası olarak söz edilegelmektedir. Öte yandan iktisadi 
politika çalışmalarında ise değişme ve zaman, işin doğası gereği daha fazla 
kullanılmaktadır. Ama görebildiğimiz kadarıyla geleneksel iktisatta zaman, temel bir 
değişken olarak algılanmamaktadır.

Zaman kategorisi ya da sorunu, geleneksel iktisadi düşüncenin gelişme süreci 
içinde değişik biçimlerde ele alınmıştır. Bu süreç içinde en etkin isimler olarak, sırasıyla 
Marshall, Walras ve Keynes'i gösterebiliriz.

Marshall her ne kadar "piyasa dönemi, kısa ve uzun dönemler" biçimindeki ayrım 
ondan gelmekte ise de (1942:274) zamanındaki genel zaman anlayışına uygun olarak 
"zaman öğesinin m u t la k  o la ra k  sürüpgiden" bir kategori olarak görmektedir. (1962: 
vii). Giriştiği iktisadi analiz içinde, zaman iktisadın kilit önemde bir sorunu olarak 
sunulmasına rağmen, Marshall'ın kurduğu yapı, değişmeyi içermeyen eşzamanlı 
(synchronic) hatta z a m a n s ı z  (timeless) bir yapıdır. Alışageldiğim iz ya da 
kullanageldiğimiz Marshallgil arz-talep çizimlerinde, hep bilindiği gibi yatay ve dikey 
eksenlerde miktar ve fiyat gösterilmekte, denge fiyat ve miktarı iki eğrinin kesişme 
noktasında belirlenmektedir. Piyasa fiyatının daha düşük ya da yüksek olduğu 
durumlardaysa + ya da - fazla talep yüzünden fiyatın dengeye doğru değişeceği 
düşünülmektedir. Bu değişmeler zaman alacağına ve bu çizimde de zaman boyutu 
bulunmadığına göre, diyagramda geçmiş, şimdi ya da gelecekle ilgili herhangi bir tarihi 
bilgi yer almamaktadır. Satıcı ya da alıcıların fiyat hakkındaki birikmiş bilgi ve tecrübeleri 
ya da beklentileri bilinmedikçe, diyagramda bu fiyat karşısında okunacak miktarların 
hiçbir anlamı olmasa gerekir. (Robinson ve Eatwell 1973:163). Arz-talep diyagramından 
ortaya çıkan bu rahatsızlık, bunun dayandığı mekanik bir denge kavramı analojisine 
bağlıdır: bir terazinin iki kefesinin, kefelerdeki ağırlıkların düzenlenerek, dengelenmesi ya 
da bir makasın alt ve üst bıçaklarının durumu gibi. Bu mekanik denge anlayışında, 
ağırlıkları sağa ya da sola ayarlayarak başlangıçtaki denge durumuna ulaşmak eğer biz 
istiyorsak her zaman mümkündür. Ama zaman içerisinde yer alan olaylar zinciri (arz ve 
talepdeki değişmeler, kaymalar) bakımından bu mümkün değildir. Gerçekleşen herhangi 
bir olay, bundan sonra ne olacağını da etkilemektedir. Zamanın oku (yönü) kavramı, 
tersinirliği olanaksız kılmaktadır. Yeniden Marshall'a dönecek olursak, Marshall'ın fiyat 
kuramındaki zaman birimi, piyasa dönemi, kısa ve uzun dönem ayrımına, geçen zaman 
bakımından bir anlam kazandırmaktan çok, yüksek bir soyutlama düzeyini işaret 
etmektedir. Yani Marshall'da, zaman bir söylemden ileriye geçmemektedir. Bu noktada 
Marshall'ın da z a m a n s ız  "durgun durum” (Stationary state) çerçevesine bağlı olduğunu 
hatırlamada yarar vardır. Walras’a gelince, o da Marshall'a benzer biçimde, zamanı 
s ü re k l i  bir öğe olarak gözönüne almaktadır. Walrasgil analizde büyük ağırlığı olan fiili 
değişim her ne kadar zaman içinde gerçekleşiyor ise de, Leijonhufvud'un çok yerinde 
belirttiği gibi Walras'm " ta to n n e m e n t ' ı  zaman tüketmeyen bir süreç olarak algılaması" 
bize de yerinde görünmektedir. Üstelik Walras'm kendisi "zaman öğesini gözönüne 
almadığım" açıkça belirtmektedir. (1954:242). Onun açıklamaya çalıştığı iktisadi yapı ise 
bize "iktisatta, mekanikteki kararlı bir sisteme benzer bir şey" sağlamaktadır (1954: 378). 
Yani kısacası Walrasgil denge sistemi de "zamansız" bir sistemdir. Bunu da doğal 
karşılamak gerekir: Newton mekaniğin egemen olduğu bir ortamda yazan ve genel denge
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fikrini de bir mühendisten alan Walras (Robinson ve Eatwell 1974: 164) sürtünmesiz bir 
ortamı, "zamansız" bir iktisatta yaratmaktadır.

Zamana ilişkin olarak, Keynes daha değişik ve daha tartışmalı bir bakış açısına 
sahiptir. Keynes, gerçek bir ekonominin nasıl işlediğini anlamağa çalıştığı için tartışmayı 
"... zamansız durgun durumlardan, geçmişin değiştirilemeyeceği, geleceğin ise 
bilinemeyeceği bugüne şimdiki zamana getiriyordu" (Robinson, 1973: xix). Gerçekten, 
Keynes'deki sermayenin marjinal etkinliği, likidite tercihi gibi ileriye dönük, gelecekten 
beklentileri işin içine katan kategorileri, zaman boyutu olmaksızın algılamak olanağı 
yoktur. Ama yine Keynes'de Hicks'in de belirttiği gibi "çarpan kuramı (şu veya bu şekilde 
çarpan kuramı ile örtülü tüm üretim kuramı ve fiyatlar) ...zamanın dışındadır. Zira bütün 
bunlar arz, talep, maliyet eğrileri gibi denge iktisadının eski gereçlerini kullanmaktadır. 
"Bir denge durumu, tanım gereği, konuyla ilgili bir şeyin değişmediği bir durumdur; o 
yüzdendir ki bir denge kavramının kullanılması, bir ölçüde zamanın en azından bir kenara 
bırakıldığının bir işaretidir". (Hicks, 1976: 140). Keynes’i yorumlayanları, bu noktada, 
ikiye ayırabiliriz. Bir grup Keynes'in Genel Kuramını, Hicks LM-IS çizimi aracılığıyla 
"Walrasgil genel denge kuramının ilk pratik uygulaması" olarak görürken (Clower 1965, 
Leijonhufvud 1967, Patinkin 1976), diğerleri (Robinson 1964, Pasinetti 1974), Keynes'i 
genel denge çerçevesine uydurma çabalarını tümüyle geçersiz saymaktadırlar. Hicks ise 
bu karışıklığa biraz da kendisinin sebep olduğunu açıkça ifade etmektedir: "(IS-LM) 
diyagramı, bugün, diğer birçok kişiye oranla benim bakımımdan çok daha az popülerdir. 
Zira bu diyagram Genel Kuramı, denge iktisadına in d i rg e m e k te d ir  ve bu da za m a n la  
ilgili değildir, işte bu yüzden de çok tutulmuştur”. (1976: 141). iktisadi çözümlemede 
zamanın yerini anlamağa çalışırken G.L.S. Shackle'ın bu konuya katkılarını da 
unutmamak gerekir, sanıyorum. Shackle da, tartışılagelen iktisat kuramında bütün 
söyleme rağmen, zamanın ve onunla ilgili bütün öğelerin dışlandığı kanısındadır (1958: 
93). Zaman, karar-alma süreci içinde kilit öğe olduğundan ve, onun deyimiyle 
"oluş-halindeki an" (moment-in being) (bir başka deyimle ş im d i ) ,  kafalarda evrilerek 
”beklentiler"e dönüştüğünden, yalnızca "mantıksal" zaman terimleriyle (t0, t, ... tn gibi) 
işlenip geçiştirilemez.

iktisat ders kitapları aracılığı ile geçerliğini koruyan geleneksel iktisat kuramının 
z a m a n ’a olan tavrı hakkındaki genel değerlendirme, bunun z a m a n ı  d ı ş la d ığ ı  
biçiminde ortaya çıkıyor. Bu konuda aykırı bir değerlendirme olduğuna da değinelim. L.A. 
Boland, kuramın zamanı içermediği yargısını paylaşmamakta; olsa olsa yeterli bir biçimde 
tartışmadığını vurgulamaktadır. Ona göre iktisadın zamanla ilgili sorunu (ki Boland buna 
"Hayek Sorunu" adını vermektedir) şudur: "iktisattaki değişme s ü re c in i  açıklarken 
(bireysel) rasyonel karar verme ilkesiyle nasıl tutarlı kalabiliniz? (1978: 241). Boland'a 
göre çözüm, "öğrenme'nin tersinir-olmayan gerçek-zaman sürecine dayandığı dinamik bir 
bilgi kavramında” bulunmaktadır. Ona göre İktisadî çözümlemeye zamanı sokmanın bir 
yolu çeşitli biçimlerde alt -ya da üst- yazılarla değişkenleri tarihlemek olabilir. Ama bu 
gerçek zamanı gösteremez, çünkü bunlar bir "değişme"yi değil, yalnızca de’ğişken 
sayısındaki artışı ifade eder. Kullanılan bir diğer yol, zamanı bir mal gibi düşünüp 
göstermek olabilir, olmaktadır da (boş zaman, bekleme zamanı... v.b.). Bu durumda da 
zaman, tahsis edilmesi gereken bir girdi durumuna dönüştürülmektedir; ve zamanın 
tarihsel zamanla (değişme ile) bir ilişkisi kalmamaktadır. Zamanı, çözümlemeye katmada 
üçüncü bir yol ise, içsel değişkenlerin zaman-çizgisindeki (time-path) izlerini belirlemeye 
çalışmaktır. Bu da dışsal değişkenleri ya da mantıksal ilişkileri gösteren parametreleri 
değiştirerek gerçekleştirilmektedir <2>. Ama geleneksel iktisatta mantıksal ilişkiler, ilgili 
süre içinde genellikle değişmiyor varsayıldığından, değişme sürecinin açıklanması da 
sistemde veri olanların dışsal değişmelerine dayanmaktadır. Sisteme zamanı sokmada
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bir başka yol da, esasında durağan olan bir modele zamana ilişkin bir difeansiyel 
denklemi eklemek olmaktadır; amaç ise, içsel değişkenlerin denge-dışı davranışlarını 
açıklamağa çalışmaktır, (Örn. gözlenen fiyatların, kendi denge değerlerine varmadığı 
durumları açıklamak.) Sistemi bu yolda devingenliğe çevirmenin keyfliliği apaçıktır. 
Fiyatın niye değiştiğini açıklamadan bu eklemeyi yapmak, denge-dışı fiyat değişmesi 
sürecini açıklamağa yetmemektedir. Üstelik biliyoruz ki, içinde zamanla ilgili diferansiyel 
denklemler bulunan modeller de ancak uzun-dönemde bir çözüme ulaşmaktadırlar. İşi 
uzun-dönem dengesine bağlamaksa ya birşeyi açıklama gücümüzün olmadığını ya da 
zamanın bir rolü bulunmadığını itiraf etme anlamınadır.

Esasında durağan olan bir çözümlemeyi devingenleştirmek için, zamanı işe 
katmanın çeşitli yollarında görüldüğü gibi, yaratılan yalnızca bir yanılsama (illusion) 
olmaktadır. Georgesecu-Roegen'in de belirttiği gibi bunun temelinde iktisatta zaman 
içindeki bir noktayı uzaydaki bir nokta gibi aynı mantıkla ele alma yanlışlığı yatmaktadır 
(1971:130). Bu yanlışlık yüzünden de gerçek-zamanın tersinirliği kapsanılmamaktadır.

Bu yazının girişinde de değindiğimiz gibi, zaman, bir hareketi başka bir hareketin 
süresine ilişkilendiren g ö re li bir kavramdır. Zaman, doğadan gelen birşey değildir; 
toplumlar halinde yaşamanın ortaya çıkardığı kavramsal bir yapıdır. Her ne kadar zaman 
bilinci olmayan toplulukların varlığı bilinmekteyse de, hemen bütün toplumların şöyle 
veya böyle bir zaman kavramını kullandıkları görülmektedir. Bunun en belirgin örneği 
konuşulan dillerde fiil çekimleri sırasında kullanılan (geçmiş, şimdiki, gelecek gibi) zaman 
kavramlarıdır. Ayrıca çekimlerde kullanılan zaman kavramları her dilde de aynı değildir. 
Hayden geçmiş ya da gelecek zamanı olmayan dillerden söz etmektedir'(1987: 1283). 
Zaman, kimi kültürlerde sürekli, kimilerinde kesikli, kiminde süreyle kimilerinde ise 
dakiklikle ilgili bir kavram olarak yaşamaktadır. Bütün bunlardan çıkan sonuç, kavramın 
göreliliği olmaktadır.

Bize önemli gelen bir diğer saptama, gerçek, yaşanan zamanın yönüdür; bunda 
tersinirliğin olmamasıdır, iyi ya da kötü zamanların (iyi ürün yılı, kötü ürün yılı gibi) 
tekrarlanıyor olması, bu bakımdan tersinirliği göstermekler çok, bizim soyutlama 
derecemizle ilgilidir.

Zamanla ilgili belki de en önemli kavram "değişme" ve harekettir. Bu nedenle 
hareket ve olayların birbiri ardına sıralanması, zaman içinde yer almaktan çok, zamanı 
tanımlamaktadır. Yani, değişme olduğu için zamana gereksinim vardır. Başka bir deyişle 
zaman, bir bakıma hareketin, değişmenin süresidir. Devingenlik, bu anlamda bir 
değişmeyi yansıttığı ölçüde bir anlam taşımaktadır. Bütün bunlar gözönüne alındığında, 
geleneksel iktisatta zamanla ilgili yaklaşımlar bütünüyle yetersiz kalmaktadır. Bu konuda 
"denge”ye oranla "değişme" ye daha fazla ağırlık veren bir paradigma geliştirmenin önemi 
açıkça ortaya çıkmaktadır.
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D İPN O TLAR

(1) anan: Polat (1985: 104)
(2) Boland ilkine örnek olarak Kaldor'un büyüme modelini, İkincisine örnek olarak da Hicks'in 

nötr-olmayan teknolojik değişmesini vermektedir (1978: 244).
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2821 SAYILI SENDİKALAR YASASI İLE
2822 SAYILI TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ,

GREV VE LOKAVT YASASININ  
ULUSLARARASI NORMLARA AYKIRILIĞI

Alpaslan IŞIKLI

* Bu yazı, 25 ve 27 Mayıs tarihlerinde kabul edilen iki ayrı yasa yoluyla 2821 vo 2822 sayılı 
yasalarda yapılan değişikliklerden önce kaleme alınmıştır. Ancak, bu değişikliklerin, sözkonusu 
yasaların genel niteliği açısından ne gibi sonuçlar doğurduğu başka bir yazının konusu olmuştur. 
Yapılan bu değişikliklerin bazı basın organlarında yer aldığı gibi I.L.O. kongresi öncesinde yapılmış 
bir "makyaj düzenlemesi" sayılmaları dahi mümkün değildir. Gerçekte, bu değişikliklerle 2821 ve 
2822 sayılı yasalar, özünde daha da kısıtlayıcı bir yapıya sokulmuşlardır. Bkz. A. Işıklı, "Uluslararası 
Çalışma Örgütü ve Çalışma Yasalarında Yapılan Değişiklikler", Mülkiye Dergisi, Sayı: 97, Haziran 
1988.
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GİRİŞ

Kısa adı TİSK olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 1986 yılı içinde, 
bir kitapçık yayınladı. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu'nun Uluslararası Normlara Uygunluğu başlığını taşıyan bu . 
kitapçık iki sayın profesörün imzasını taşıyan iki ayrı raporu içeriyor. Gerçekte bu 
raporlar, bilimsel bir görünüm altında işveren dünyasının görüşlerini pazarlamaktan öte 
bir anlam taşımıyor. .

Basından öğrendiğimize göre TİSK, bu raporları başlıca batı dillerine de 
çevirttirerek, Uluslararası Çalışma Örgütü içinde ve başka bazı çevrelerde dağıtımını 
sağlayarak bu görüşler doğrultusunda uluslararası kamuoyunu etkilemek için çaba 
sarfetmiştir.

Dolayısıyla, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ' 
Grev ve Lokavt Kanunu'nun uluslararası normlara aykırı yönlerini incelemeye yönelik 
olan bu çalışma, aynı zamanda TİSK tarafından yayınlanmış olan sözkonusu raporlara 
bir yanıt teşkil etmektedir.

ULUSLARARASI NORMLARIN NİTELİĞİ VE DOĞUŞUNA YOLAÇAN 
N ED EN LER

Yeryüzünde hiç bir ülke tümüyle çevresinden soyutlanmış bir ada konumunda 
değildir. Her ülkenin yapısı, bu arada sosyal koşulları ve çalışma hayatı yalnızca kendi 
içinden kaynaklanan unsurlarla belirlenmez. Her ülke, şu veya bu ölçüde kendisini 
çevreleyen Dünya'nın genel durumundan etkilenir. Ülkelerin çalışma hayatıyla ilgili 
gelişim düzeyinin belirlenmesinde, Dünya’nın genel durumundan kaynaklanan en önemli 
etkiler uluslararası normlar çerçevesinde kendisini gösterir.

Uluslarası normlar, ülkelerin temsilcisi olarak devletlerin uymayı taahhüt ettikleri 
ve uluslararası topluluğun saygın bir üyesi olabilmeleri için uymak zorunluluğunu 
duydukları uluslararası genel veya bölgesel düzeyde kabul edilmiş bazı metinlerde 
ifadelerini bulur.

Kuşkusuz, ülkeler, uluslararası plandan kaynaklanan etkiler dolayısıyla her zaman 
daha adil, daha demokratik bir yöne doğru çekilmez. Gene uluslararası plandan 
kaynaklanan, fakat ülkeleri geri bir düzeyde kalmaları doğrultusunda baskı altında tutan 
etkiler de mevcuttur. Ancak, bizim burada üzerinde durmaya çalıştığımız uluslararası 
normlar, daha adil ve daha demokratik bir Dünya ve ülkeler topluluğu oluşturma özleminin 
ifadesi olan oluşumlardır.

Ülkelerin ve toplumların karşılıklı olarak birbirlerinin insancıl ve sosyal gelişimleri 
bakımından dayanışma içinde bulunmaları ve bu amaçla karşılıklı taahhüt ve hatta 
denetimi içeren bağlantılar içine girmeleri, insanlık tarihinin önemli bir aşamasını teşkil 
etmiştir. Ulaşım ve haberleşmenin gelişimi ve ülkelerin karşılıklı bağımlılığına yol açan 
teknik ve ekonomik dönümüşümler sonucunda, bir başka deyişle, "Dünya'nın küçülmesi" 
sonucunda bu yöndeki gelişme büyük bir hız kazanmıştır.

Bu gelişmenin.önemini gereğince vurgulayabilmek için Atatürk’ün şu sözlerini 
anımsamakta yarar vardır:

"Dünya'nın filan yerinde bir rahatsızlık varsa, bana ne? dememeliyiz. Böyle bir 
rahatsızlık varsa tıpkı kendi aramızda olmuş gibi onunla alâkadar olmalıyız. Hadise ne
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kadar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak lazımdır. İşte bu düşünüş insanları ve 
hükümetleri bencillikten kurtarır." (17 Mart 1937, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. 22, 
s. 282)

Atatürk’ün bu sözlerinde de ifadesini bulduğu gibi, uluslararası ilişkilerde yalnızca 
sömürü ve rekabetin değil, bunun ötesinde dayanışmanın ve karşılılı olarak sorunlara 
çözüm bulma çabasının egemen olması gerekir.

insanlık tarihinde bu yöndeki çabaların, özellikle iki büyük Dünya savaşı 
felaketinden sonra yoğunlaştığı görülmüştür. Uluslararası sorunların bir bütün 
oluşturduğu ve ancak tek tek ülkelerin sorunlarının çözüme kavuşması ölçüsünde 
uluslararası sorunların da kalıcı ve gerçek çözümlere kavuşacağı bu yolla 
anlaşılabilmiştir.

Bu arada, Dünya'nın başına bela olan savaş felaketlerinden kurtulmanın asıl ve 
gerçek yolunun tüm Dünya'da sosyal adaletin gerçekleştirilmesi sayesinde mümkün 
olabileceği görülmüştür.

Bu gelişmelerin sonucundadır ki II. Dünya Savaşı sonrasında galip devletler 
arasında 1944'te kabul edilen Filadelfiya Bildirgesi'ni de içeren, Uluslararası Çalışma 
Örgütü Anayasası çok önemli bir uluslararası metin olarak şu iki önemli noktayı 
belirlemiştir.:

"Evrensel ve kalıcı bir barış, ancak sosyal adalet temeli üzerinde kurulabilir."

"Her nerede olursa olsun, fakirlik, bütün insanlığın refahı için bir tehlike teşkil
eder."

Uluslararası alanda beliren bu gelişmeler, sosyal adaleti sağlamanın ve fakirliği 
yenmenin balıca araç ve yollarını teşkil eden sendika özgürlüğü, toplu sözleşme ve grev 
gibi hakların uluslararası düzeyde önemle ele alınması sonucunu da beraberinde 
getirmiştir. Nitekim, günümüz Dünyasında yalnızca Uluslararası Çalışma Örgütü 
bünyesinden değil, Avrupa Konseyi, Unesco gibi başka bazı bölgesel ve evrensel 
anlaşma ve sözleşmelerden kaynaklanan metinler çerçevesinde de sendika 
özgürlüğünü, toplu sözleşme ve grev hakkını ilkeleştiren normlar başlıca yeri işgal 
etmektedir.

Ne var ki son yıllarda, gene uluslararası bir kuruluş olan ve fakat ekonomik ve 
insani sorunları gözardı eden, -Dünya'nın bankacılık ve mali çevrelerinin güçlerini 
birleştirdikleri IMF gibi ve Dünya Bankası gibi unsurların sesi daha çok yükselir olmuştur. 
Daha doğrusu, yalnızca toplumun ekonomik bakımdan güçlü azınlık bir kesiminin ve 
uluslararası mali çevrelerin çıkarlarına öncelik tanıma eğilimi içinde olan bazı hükümetler, 
IMF'nin ve benzeri kuruluşların reçeteleri uğruna sosyal adaletin ve sosyal hak ve 
özgürlüklerin önemini unutur olmuşlardır.

Ülkemizde de, bir süre önce, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Çalışma Örgütü 
tarafından ülkemizdeki çalışma mevzuatına ve çalışma hayatına ilişkin uygulamalara 
yönelik eleştiriler karşısında, "Avrupa Konseyi ve Uluslararası Çalışma Örgütü gib i 
kuruluşların sosyal ve insani sorunlarla uğraşmaktadır; artık önemlerini kaybetmişlerdir" 
denildiği anımsanacaktır. Kuşkusuz, Dünya, bu tür görüş sahiplerinin iddia ettiği kadar 
umutsuz durumda değildir. Her şeyin paradan ibaret olmadığı, insanın en yüce değer 
olduğu ve adalet, özgürlük gibi insani değerlerin büyük önem taşıdığı gerçeğini 
unutturmak her şeye rağmen mümkün olmamıştır.

Nitekim, işveren çevrelerinin en önde gelen organlarından TİSK'in de -Batılı ve 
uluslararası demokratik örgütlere karşı biraz atıp tuttuktan sonra- yürürlükteki çalışma
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mevzuatının uluslararası normlara uygunluğunu ispat telaşı içine girmiş olması anlamlıdır 
Bu telaşı duymasalardı yanıtımıza konu teşkil eden kitapçığı yayınlayarak bunu dünys 
demokratik kamu oyunun dikkatine sunmak için çaba sarfetmezlerdi. Demek ki Dünya 
demokratik kamuoyunun önemni kavramaya başlamışlardır. Bir başka deyişle, IMF'der 
başka güçlerin de Dünya'da var olduğunu görmeye başlamışlardır. Bu da bir aşamadır.

ULUSLARARASI NORMLARIN KAYNAKLARI VE 
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ

Uluslararası normlar, devletlerarası çok taraflı evrensel veya bölgesel anlaşmalar 
veya topluluklar çerçevesinde kabul edilmiş ilkeler ve karşılıklı taahhütler manzumesini 
içeren temel metinlerdir. Bu tür metinler, ülkelerin ulusal yasama organları tarafından 
onaylandıkları takdirde, kanun niteliğini kazanır. Nitekim, yürürlükteki 1982 
Anayasasının 90. maddesinin 4. paragrafında da bu hüküm öngörülmüştür.

Özellikle çalışma hayatıvkriTgili olanlar nazara alındıklarında, başta Birleşmiş 
Milletler olmak üzere başlıca uluslararası kurum ve kuruluşlar çerçevesinde kabul edilmiş 
temel metinlerin yanısıra Avrupa Konseyi ve genel olarak Avrupa uluslar topluluğu* 
çerçevesinde kabul edilmiş bölgesel nitelikli metinlerin büyük önem taşıdıkları görülür.

Bu konuda, Birleşmiş Milletler’e bağlı bir ihtisas kuruluşu olan Uluslararası Çalışma 
Örgütü'nün özel bir yeri bulunduğunu belirlemek gerekir. Çünkü, Uluslararası Çalışma 
Örgütü amaç ve faaliyetleri bakımından özellikle çalışma hayatını ilgilendiren konularda 
yoğunlaşmış bir kuruluştur.

Uluslararası Çalışma Örgütü, 1919 yılında kurulmuştur. Çalışanların yazgısını 
düzeltmek için çaba sarfetmek ve tüm Dünya'da sosyal adaletin gelişimine hizmet etmek 
başlıca amacıdır.

Başlangıçta, Milletler Cemiyeti'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslararası 
Çalışma Örgütü, Milletler Cemiyeti'nin dağılması ve yerine Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 
kurulmasındn sonra, 1946 yılında, Birleşmiş Milletler'e bağlı bir uzmanlık kuruluşu 
niteliğini kazanmıştır.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün üyeleri devletlerdir. Halen, 150 kadar üyesi 
bulunmaktadır. Her devlet, örgüt çatısı altında, ayrı ayrı belirlenen hükümet, işveren ve 
işçi delegeleri tarafından temsil edilir.

Her üye devlet adına, iki hükümet, bir işvem ve bir işçi temsilcisinden oluşan 
Uluslararası Çalışma Konferansı'nda kabul edilen sözleşmeler ve tavsiyeler, bu örgütün 
faaliyetleri bakımından başlıca temeli oluşturur. Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası 
ile birlikte Uluslararası Çalışma Konferansı tarafından kabul edilen sözleşmeler, üye 
devletler açısından bağlayıcı kuralların oluşumuna yöneliktir.

Sözleşmeler, Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 2/3 çoğunlukla 
kabul edilir. Buna karşılık, tavsiyelerin kabulünde yalnızca salt çoğunluk aranır ve 
tavsiyeler yol gösterici nitelik taşır.

1919'dan bu yana Çalışma Konferansı tarafından 166 kadar sözleşme ve 174 
kadar tavsiye kabul edilmiştir.

SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ İLE TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKINA 
İLİŞKİN BAŞLICA ULUSLARARASI METİNLER VE İLKELER

Sendika özgürlüğü ile toplu sözleşme ve grev hakkına ilişkin uluslararası normları 
içeren başlıca uluslararası temel metinler şöyle sıralanabilir:
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• 26 Haziran 1945'te San Fransisco’da üye devletler tarafından imzalanarak kabul 
edilmiş bulunan Birleşmiş M illetler Anayasası "Irk, cins, dil veya din farkı 
gözetmeksizin insan haklarına ve ana hürriyetlerine bütün dünyada bilfiil sayfı 
gösterilmesi” ilkesini öngörmüştür. TBMM tarafından 15.8.1945 t. ve 4801 s.lı 
karunla onanmıştır.
• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 10.12.1948'de kabul edilen İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi —"Herkesin menfaatlerinin korunması için 
sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır" hükmünü öngörmüştür. 27 
Mayıs 1949'da T.C. Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlük kazanmıştır.
• 16.12.1966 Tarihinde kabul edilmiş bulunan Birleşmiş Milletler Ekonomik,Sosyal 
ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi— "Herkesin ekonomik ve sosyal 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek için yalnızca söz konusu sendikanın ilkelerine 
bağlı kalmak koşuluyla sendika kurma ve dilediği sendikaya üye olma hakkı" nı 
öngörmüştür.
• 11.12.1969 Tarihli Birleşmiş Milletler Sosyal ilerleme ve Gelişme Bildirisi— 
"Sendikalara demokratik özgürlüklerin tam olarak tanınması; bütün işçilere toplu 
pazarlık ve grev hakkı dahil sendika özgürlüğünün tanınması; çalışanlara başka 
örgütler kurma hakkının tanınması; çıkarlarını etkileyen ekonomik ve sosyal 
konuların kararlaştırılmasında sendika üyelerinin etkin katılımının sağlanması" 
ilkesini hükme bağlamıştır.
• Avrupa Konseyi üyesi olan âkid hükümetler tarafından 4. Kasım 1950'de 
Roma'da kabul edilmiş bulunan insan Haklan ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair 
Sözleşme -  "Her şahıs asayişi ihlal etmeyen toplantılara katılmak ve başkalarıyla 
birlikte sendikalar tesis etmek ve kendi menfaatlerini korumak üzere sendikalara 
girmek hakkı dahil olmak üzere dernek kurmak hakkını haizdir” hükmünü 
öngörmüştür. 10.3.1954 T. ve 6336 s. Iı kanunla onanmıştır.
• Avrupa Konseyi üyesi bulunan hükümetler tarafından 18 Ekim 1961'de Torino'da 
imzalanarak kabul edilen Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi (Avrupa Sosyal Şartı) 
-  "Bütün işçiler ve işverenler ekonomik ve sosyal çıkarlarının korunması için ulusal 
ve uluslararası düzeyde sendika özgürlüğü hakkına sahiptir. Bütün işçiler ve 
işverenler toplu pazarlık hakkına sahiptir" hükmünü öngörmüş; ayrıca "Çıkar 
çatışması olduğunda yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmelerinden doğabilecek 
yükümlülüklere bağlı kalmak koşulu ile, grev hakkı dahil, işçilerin ve işverenlerin 
topluca eyleme geçme hakkı"nı ilkeleştirmiştir.
• Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 1944‘te kabul edilen ve 
Örgüt'ün Anayasasına eklenen Filadelfiya Bildirisi -  "Söz ve dernekleşme 
özgürlüğü sürekli bir ilerlemenin gerekli koşuludur" hükmünü öngörmüştür. 
(Dernekleşme özgürlüğü, bu anlamda, sendikalaşma özgürlüğünü de 
içermektedir.) 16.2.1948 Tarihli T.C. Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
•  Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 25.10.1921'dc kabul 
edilerek 31.8.1923'de yürürlüğe giren Tarım İşçilerinin Birleşme ve Teşkilatlanma 
Hakları Konusunda 11 no. lu Sözleşme -  "Tarımda çalışan herkesin, sanayi 
işçilerinde olduğu gibi, dernek kurma ve birleşme haklarını sağlama" ilkesini 
öngörmüştür. 24.10.19601, ve 110 s.lı Kanun ile Türkiye tarafından onaylanmıştır.

•  Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 9.7.1948'de kabul edilerek 
4.7.1950'de yürürlüğe sokulan Örgütlenme Özgürlüğü ve Bu Hakkın Korunmasına 
ilişkin 87 no.lu Sözleşme -  "İşçiler ve işverenler, hiç bir ayrım gözetilmeksizin ve 
önceden izin almaksızın, sendika kurma ve yalnızca bu kuruluşların kurallarına



bağlı kalmak koşuluyla diledikleri kuruluşlara üye olma hakkına sahiptir" hükmünü 
öngörmüştür. Ayrıca, sendika özgürlüğünün anlam ve içeriğine ilişkin genel ilkeleri 
belirlemiştir. Türkiye henüz bu sözleşmeyi onaylamamıştır; Ancak, kabulünde 
olumlu oy kullanmıştır.
• Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 1.7.1949 tarihinde kabul 
edilerek 18.7.1951 tarihinde yürürlüğe sokulan Örgütlenme ve Toplu Sözleşme 
Hakkı ilkelerinin Uygulanmasına ilişkin 98 no.lu Sözleşme -  "işçiler çalışma 
hususunda sendika özgürlüğüne halel getirmeye yönelik her türlü ayırım gözetici 
harekete karşı tam bir korunmadan faydalanacaktır" ilkesini koyduktan sonra 
"çalışma koşullarını toplu sözleşmelerle düzenlemek üzere işverenler veya işveren 
teşekkülleriyle işçi teşekkülleri arasında gönüllü müzakere usulünden 
faydalanılmasını" düzenleyici hükümler öngörmüştür. 8.8.1951 Tarih ve 5834 sayılı 
kanun ile Türkiye tarafından onaylanmıştır.
• Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 23.6.1975 tarihinde kabul 
edilerek 24.11.1977 tarihinde yürürlüğe sokulan Kırsal Kesim işçilerinin  
Örgütlenmesine ilişkin 141 no.lu Sözleşme -  "Kırsal kesim işçileri örgütlerinin 
ekonomik ve sosyal kalkınmadaki işlevlerini yerine getirebilmeleri için bu 
sözleşmeyi onaylayan her üye, özellikle kırsal kesim işçileri örgütleri ve üyelerine 
karşı var olabilecek ayrımcı yasal hükümler ve idari kararlar dahil, kırsal kesim 
örgütlerinin kurulmalarına, gelişmelerine ve yasal çalışmalarını sürdürmelerine 
yönelik engelleri ortadan kaldırma amacıyla, bu örgütleri etkin biçimde teşvik 
edecek bir politika benimseyecek ve uygulayacaktır" hükmünü öngörmüştür. Bu 
sözleşme Türkiye tarafından henüz onaylanmamıştır.
• Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 24.6.1978 tarihinde kabul 
edilerek 25.2.1981 tarihinde yürürlüğe sokulan Kamu Kesiminde İstihdam  
Koşullarının Belirlenmesine ilişkin 151 no. lu Sözleşme -  "Kamu çalışanları 
sendikaları kamu makamları karşısında tam bir bağımsızlığa sahiptirler" ilkesini 
öngörmüş ve ayrıca "İlgili kamu makamları ile kamu çalışanları sendikaları 
arasında, çalışma koşullarının saptanmasına kamu çalışanlarının katılımına izin 
verecek bu türden yöntemlerin tam olarak geliştirilmesini ve kullanımını teşvik 
etmek üzere, gerektiğinde, ulusal koşullara uygun önlemler" alınmasını hükme 
bağlamıştır. Türk hükümeti tarafından imzalanmış olan bu sözleşme henüz 
parlamento tarafından onaylanmıştır.
•  Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından kabul edilen Toplu 
Pazarlığın Geliştirilmesine İlişkin 154 no. lu Sözleşme Türkiye tarafından henüz 
onaylanmamıştır.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ve TÜRKİYE
Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne 1932 yılında üye olmuştur. Bu tarihi 

izleyen yaklaşık 14 yıllık sürede, ülkede sendikaların kuruluşuna olanak tanıyan yasalar 
henüz yürürlüğe girmemiş olduğundan, Türkiye'nin örgüte üyeliği eksik delegasyonla 
sürdürülmüştür.

Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmelerinden 28 tanesini onaylamıştır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmelerinden özellikle iki tanesi, konumuz açısından 
önem taşımaktadır. Türkiye bu iki sözleşmeden biri olan, Sendika Özgürlüğüne ve 
Örgütlenme Hakkının Korunmasına ilişkin 1948 t. İi ve 87 no. lu Sözleşmeyi onaylamamış 
ancak, Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına ilişkin 1949 t. İi ve 98. no. lu Sözleşmeyi 
onaylamıştır. Türkiye, bu iki sözleşmeden İkincisini onaylamakla, dolaylı bir biçimde de
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olsa birincisinin içerdiği temel hükümleri onaylamış sayılabilmektedir. Başlangıcından bu 
yana, Türkiye'nin Uluslararası Çalışma Örgütü ile ilişkileri çerçevesinde sağlanan 
etkileşim ve yardımlaşmanın, gerek sendika özgürlüğünün gelişimi, gerekse genel olarak 
sosyal haklar alanında ileriye dönük bazı adımların gerçekleştirilmesi bakımından, büyük 
katkısı olmuştur.

12 Eylül sonrası dönemde, Uluslararası Çalışma örgütü, ülkemizde çalışma 
hayatını ilgilendiren değişiklikler konusunda yakin ve yoğun bir ilgi göstermiştir. 
Türk-İş'in bağlı olduğu ICFTU'nun, Türkiye’den çok sayıda sendikal örgütün üyesi 
bulunduğu PSI’nin ve IFBWW'nin ve ayrıca başka bazı uluslararası kuruluşların girişimleri 
sonucunda, ülkemizde 12 Eylül sonrasında sendika özgürlüğü ve grev hakkı karşısında 
ortaya konulan uygulamalar ve mevzuat değişiklikleri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 
gündeminde önemli bir yer işgal etmiş ve etmekte devam etmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlemek üzere, 
ülkemize çeşitli vesilelerle heyetler göndermiş ve bu gelişmelerle ilgili olarak başta 
Türk-iş olarak işçi hareketinin temsilcisi konumunda olan çevrelerin görüşlerini almaya 
da çaba sarfetmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yetkili organı olan Sendika 
Özgürlüğü Komitesi, 12 Eylül sonrasında oluşturulan yeni çalışma mevzuatıyla ve 
özellikle 2821 ve 2822 sayılı yasalarla ilgili itiraz ve eleştirilerini belirlemiş bulunmaktadır.

Bu noktada, Uluslararası Çalışma Örgütü Sendika özgürlüğü Komitesi’nin Türk 
hükümetine, çalışma mevzuatıyla ilgili itiraz ve eleştirilerinin ve bunların düzeltilmesi 
yolundaki tavsiyelerinin ve önerilerinin ne önemi vardır diye düşünülebilir. Bu soruya 
uygun bir yanıt. Uluslararası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu işçi grubu üyesi ve aynı 
zamanda PSI yöneticilerinden olan bir sendikacı tarafından geçmiş yıllarda şöyle 
verilmiştir:

"Uluslararası Çalışma Örgütü, hükümetleri hizaya sokabilecek b ir polis gücüne 
sahip değildir. Ancak, hükümetlerin yaklaşımını sendikalara sürekli olarak nakletmek 
süretiyle onları ciddi bir biçimde etkileyebilirler. Bu, Türkiye'deki yeni sivil hükümet gibi 
uluslararası alanda itibar kazanmaya çalışan yeni hükümetler bakımından özellikle önem 
taşır."

Nitekim, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Mayıs-Haziran 1986 tarihli ve GB. 
233/9/10 sayılı 245. raporundan öğreniyoruz ki son olarak 21-25 Nisan 1986 tarihlerinde 
Türkiye'yi ziyaret eden U.Ç.Ö. teknik danışma heyeti, 2921 ve 2822 sayılı yasalarla ilgili 
değişiklik önerileri çerçevesinde temaslarda bulunmuştur. Bu temasların sonucunda 
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün çalışma mevzuatı ile ilgili önerilerinin hükümet 
tarafından tam anlamıyla kabul gördüğü ve bu amaçla çalışma hayatıyla ilgili tüm 
tarafların (işçi, İşveren, hükümet) anlayış ve görüş birliği doğrultusunda gereken 
adımların atılması vaadinde bulunulduğu aynı raporda belirtilmektedir.

TİSK GÖRÜŞLERİNİN DAYANDIĞI YANLIŞ TEMELLLER
TİSK'in "2821 s.lı Sendikalar Kanunu ile 2822 s. h Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve 

Lokavt Kanunu'nun Uluslararası Normlara Uygunluğu"konusunda yayınladığı kitapçık iki 
ayrı rapordan oluşuyor. Biz burada, kendi aralarında bir bütün oluşturan her iki raporu 
birlikte ele alarak dayandıkları yanlış temelleri sergilemeğe çalışacağız.

a) Yürürlükteki Çalışma Mevzuatının Uluslararası Normlar 
Karşısındaki Durumunun Belirlenm esinde U.Ç.Ö. Sendika 
Özgürlüğü Kom itesi'n in  Gözlem leriyle Sınırlı Kalınamaz
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün üye ülkelerin çalışma mevzuatının değerlen
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dirilmesinde önemli bir merci olduğunda kuşku yoktur. Üstelik, bu örgüte bağlı Sendika 
Özgürlüğü Komitesi’nin uzmanlık düzeyi bakımından uluslararası düzeyde vazgeçilmez 
bir saygınlığı bulunduğunu kabul etmek gerekir. Nitekim, bu komitenin ülkemizde 12 Eylül 
sonrasında yürürlüğe sokulan mevzuatla ilgili olarak-daha sonraki bölümlerde ayrıca ele 
alacağımız-çok isabetli görüşler ortaya koyduğu bilihen bir gerçektir.

Bütün bunlara rağmen, unutmamak gerekir ki Sendika Özgürlüğü Komitesi, 
ülkemizde yürürlükte olan çalışma mevzuatını değerlendirirken kendisine ilgili taraflarca 
aktarılan bilgi ve gözlemlerden yararlanmıştır. Bu konuda Uluslararası Çalışma Örgütü'ne 
çeşitli çevreler, kendi görüşleri doğrultusunda gözlemlerini aktarmışlardır. Öyle 
görünüyor ki hükümet ve işverenler, bir yandan ülkemizde demokrasinin tüm ilke ve 
kurallarıyla işlerlik kazanması için katkıda bulunmak isteyen Uluslararası Çalışma Örgütü 
gibi çevreleri de "Türkiye'nin düşmanlan" gibi göstermeye yönelik bir kampanya 
sürdürüken; diğer yandan, bu örgütü Türkiye ile ilgili gerçekler konusunda eksik veya 
yanlış bilgilendirmek için büyük bir çaba göstermişlerdir. İncelemeye çalıştığımız TİSK 
raporları bu çabanın yansımalarını gözlemyelebileceğimiz son örneklerden biridir.

Buna karşılık, işçi kesiminin temsilcileri aynı konuya ilişkin ve fakat kendi görüş 
açılarının ürünü olan gözlemlerini ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyuna ve bu 
arada Uluslararası Çalışma Örgütü'ne aktarmakta hükümet ve işverenler kadar başarılı 
olamamışlardır. Bu konuda, genel olarak sendikalara olan "kol kırılır yen içinde" 
anlayışının önemli bir rol aynadığını söyleyebiliriz, işçiler olarak, pek çok konuda olduğu 
gibi bu konuda da böyle bir anlayışa bağlı kaldıkları için, konuyu uluslararası platformlara 
taşımakta fazla istekli davranmamışlardır.

Öte yandan, 12 Eylül'den bu yana işçiler üzerindeki baskılar, karşılarına çıkarılan 
engeller öylesine geniş boyutlara ulaşmıştır ki sendikalar ”olmak veya olmamak" 
mücadelesini sürdürürken, hükümet ve işverenler tam bir uyum içindeki saldırılarını 
uluslararası alanda da geniş bir rahatlık içinde gerçekleştirebilmişlerdir. İşverenler, 
esasen iyi organize olmaktan ve çok geniş imkânlara sahip olmaktan kaynaklanan 
etkinliklerini, uluslararası platformlara da kaydırmak suretiyle karşılarında ciddi bir güç 
bulunmayışının rahatlığı içinde uluslararası kamuoyunun eksik ve çarpık bilinçlenmesi 
yolunda ellerinden geleni yapmışlardır.

Ayrıca, kabul etmek gerekir ki sorunlar, herkesten önce bizim sorunlarımızdır. 
Bizim sorunlarımızla ilgili olarak, uzmanlık düzeyi çok yüksek olan Sendika Özgürlüğü 
Komitesinin yapacağı tespitlerin ve yapacağı değerlendirmelerde gözününde 
bulunduracağı önceliklerin dahi, kendisine aktarılan biligilerin ve önüne konulan tabloların 
gerçekliğiyle, şu veya bu ölçüde sınırlı kalması kaçınılmazdır.

Son olarak belirtmemiz gerekir ki Uluslararası Çalışma Örgütü, temel amaç ve 
hedefleri bakımından yeryüzünde sosyal adaletin ve çalışma ilişkilerinde en geniş 
demokratik hak ve özgürlüklerin hakim olması sorumluluğunu taşımakla birlikte, bu örgüt 
bünyesinde yalnızca işçiler değil, işverenler ve hükümetler de temsil edilmektedirler. Bu 
örgüt bünyesinde, ülkemizi gerçek demokrasiye lâyık görmeyen, ülkemizde 
demokrasinin işlememesi için, her türlü fırsatı değerlendirmiş bulunan bazı devletlerin de 
bulunduğu unutulmamalıdır. Açıktır ki Türkiye karşısında böyle bir tavrı olan bir devlet, 
eğer süper- güç niteliğini taşımaktaysa Uluslararası Çalışma Örgütü'nü yönlendirmekte 
oldukça geniş olanaklara sahip bulunacaktır.

Bütün bunların sonucunda, sendikaların kendi haklarını savunmakta ve bu haklar 
karşısında dikilen engelleri teşhir etmekte yetersiz kalmaları halinde; Uluslararası 
Çalışma Örgütü'nün de kendiliğinden objektif, gerçekçi ve tarafsız bir tavır ortaya 
koyması çok güçtür.
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Nitekim, buraya kadar ortaya koyduğumuz düşüncelerimizle ilgili olarak, Sendika 
Özgürlüğü Komitesinin ülkemizdeki çalışma mevzuatına ilişkin görüşlerinden bazı 
örnekler vermemiz mümkündür.

Örneğin, Sendika Özgürlüğü Komitesi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde genel 
grev veya siyasal grev veya dayanışma grevi hakkının bulunmayışını önemle 
vurgulamıştır. Hiç şüphe yok ki bu hakların bulunmayışı, uluslararası normlarla açıkça 
çelişen bir durum teşkil etmektedir. Ancak, bunlardan çok daha önemli ve temel bir nokta 
olarak bizim en basit anlamda grev hakkından yoksun olduğumuz unutulmamalıdır. 
Sendika Özgürlüğü Komitesi tarafından bu nokta yeterince açıklığa kavuşturulmamıştır. 
O kadar ki gerek Anayasa ile gerek 2822 sayılı yasa ile bizim "hak grevi" hakkımızın 
elimizden alınmış olmasına hiç değinilmemiştir.

Bir başka örnekde kamu kesiminde sendika özgürlüğü ile ilgilidir. Bilindiği gibi 
kamu kesiminde çalışan geniş bir çalışan kategorisi, uluslararası normlara açıkça aykırı 
olarak bu haktan yoksun bırakılmıştır. Üstelik, sözleşmeli personel uygulamasında 
görüldüğü gibi, bu yöndeki saldırıların ardı arkası kesilmemektedir. Sendika Özgürlüğü 
Komitesi bu noktayı en azından yeterli ağırlıkla vurgulamamıştır.- Buna karşılık, din ve 
ibadet işlerinde çalışanların sendika özgürlüğünün yasaklanması üzerinde özellikle 
durulmuştur. Üstelik, bir tecrüme yanlışlığı sonucu olacak ki konu "dini okul ve 
müesseselerde çalışanların" sendika özgürlüğünün yasaklanması biçiminde ele 
alınmıştır. Oysa, ülkemizin somut koşulları nazara alınırsa bu özel kısıtlamanın, genel 
olarak kamu kesiminde mevcut yasaklamaya kıyasla önceliği olan bir önem taşımadığı 
rahatlıkla söylenebilir.

2821 ve 2822 yasalarla ilgili olarak TİSK görüşünü ifade eden raporlarda, Sendika 
Özgürlüğü Komitesinin işaret ettiği npktalarla sınırlı kalınmak suretiyle nisbeten daha 
kolay bir yol izlenmek istenmiştir. Böylece, hak grevinin bulunmayışı gibi çok daha temel 
bazı aykırılıklar konusunda, TİSK, savunma yapma zorunluluğundan kurtulmuştur.

Buna karşılık, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün açıkça parmak basmış olmasına 
rağmen, TISK'in görmemezlikten gelmeyi yeğlediği bazı noktalar da vardır. Örneğin 
U.Ç.Ö. Uzmanlar Komitesi, sıkıyönetim komutanlarının kamu kesiminde hizmet akitlerini 
feshetme yetkilerini, İş ve Meslekte Ayırım Yapılmasına ilişkin 111 no'lu Sözleşme'ye 
aykırı bulduğu halde, TİSK raporlarında bu nokta, konu dışı bırakılmıştır.

b) Türkiye'nin 87 No.Iu Sözleşmeyi Onaylamamış Olması 
Uluslararası Normlara Uygunluk Açısından Gerekçe Teşkil 
E dem ez
Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 1948 tarihinde kabul edilmiş 

olan Örgütlenme Özgürlüğü ve Bu Hakkın Korunmasına İlişkin 87 no. lu Sözleşme, 
sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası normları, ilke ve kuralları belirleyen temel 
nitelikteki uluslararası metinlerden biridir. Türkiye, bu Sözleşmeyi imzalamış olmasına ve 
aradan geçen zamana rağmen, yasama organında onaylamamıştır. Oysa, bugüne kadar 
87 no. lu Sözleşmeyi onaylayan üye devletlerin sayısı 96’dır. Buna karşılık onaylamayan 
devletlerin sayısı yalnızca 54'tür.

Kuşkusuz, Türkiye'nin 87 no. lu Sözleşmeyi onaylamamış olması, sendikal hak ve 
özgürlüklerle ilgili uluslararası normların nitelik ve kompozisyonunda bir değişiklik 
meydana getirmez. Türkiye, 87 no. lu Sözleşmeyi onaylamadığı için bu normlarda bir 
gerileme olduğu ve daha kısıtlı ve sınırlı bir yapı kazandıkları iddia edilemez. Bu 
anlayışladır ki Uluslararası Çalışma Örgütü Sendika Özgürlüğü Komitesi de Türkiye'de 12 
Eylül'den sonra yürürlüğe sokulan çalışma mevzuatının uluslararası normlar karşısındaki
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durumunu değerlendirirken bu normların ifade edildiği çeşitli metinlerin yanı sıra 87 no. lu 
Sözleşmeye de haklı olarak atıfta bulunmuştur.

Hal böyle iken TİSK raporlarından özellikle birincisinde, yürürlükteki çalışma mev
zuatının uluslararası normlara uygunluğu savunulurken Türkiye'nin 87 no. lu Sözleşmeyi 
onaylamamış olması başlıca gerekçelerden biri olarak sık sık tekrarlanmaktadır. Oysa, 
Türkiye'nin onayladığı bir Sözleşmeyi ihlal etmesi başka şeydir; yürürlükteki mevzuatın 
uluslararası normlara aykırı olması bambaşka bir şeydir. Türkiye, 87 no. lu Sözleşmeyi 
onaylamamış olması nedeniyle, yürürlükteki mevzuatın, onaylanmış bir Sözleşmenin 
bazı hükümlerini ihlali anlamını taşımayacağı bir an için kabul edilse bile; söz konusu 
mevzuatın uluslararası normlara aykırılığı sorunu çözülmüş olmamaktadır. TİSK rapor
larında hakim olan anlayışa göre ise yürürlükteki mevzuatın 87 no. lu Sözleşme 
hükümlerine aykırılığı tereddütsüz bir biçimde kabul edildiği içindir ki konunun bu yanına 
hiç girilmemiş; ancak Türkiye, 87 no. lu Sözleşmeyi onaylamadığı için bu sözleşmeyle 
bağlı değildir, dolayısıyla uluslararası normlara aykırılık sözkonusu değildir gibi bi mantık 
geçerli kılınmak istenmiştir. Gerçekte ise yürürlükteki mevzuatın 87 no. lu Sözleşmeye 
aykırılığını kabul etmenin mantıksal sonucu, uluslararası normalara aykırılığını da kabul 
etmektir. Çünkü -başlangıçta da belirttiğimiz g ib i- sendika hak ve özgürlüğü ile ilgili 
başlıca uluslararası normlar, 87 no. lu Sözleşme ile hükme bağlanmıştır.

TİSK raporlarının ülkemizin iki ünlü hukuk profesörü tarafından kaleme alınmış 
olduğunu bilmek, söz konusu raporlarda hakim olan böylesine bir mantık karşısındaki 
hayretimizi büsbütün artırmaktadır. Zira, bizim anlayışımıza göre, gerçek bir bilim 
adamına ve hukukçuya düşen görev, bizim de 87 no. lu Sözleşmeyi onaylamamız, bu 
sözleşmeye hukuken ve fiilen uygun bir çalışma düzeni kurmamız ve böylece demokratik 
ülkeler topluluğu içinde saygın bir yer kazanmamız doğrultusunda çaba sarfetmek 
olmalıdır. Oysa, TİSK raporunu hazırlayan sayın profesör, 87 no. lu Sözleşmeyi 
onaylamamış olmamızı, yürürlükteki çalışma mevzuatının uluslararası normalara 
uygunluğu yolundaki tezlerini ispat için bir koz olarak kullanma hevesine kapılmıştır.

Bu konuda ayrıca belirtmek gerekir ki 87 no. lu Sözleşme, sendika hak ve özgür
lüğüne ilişkin önemli bir uluslararası metin olmasına rağmen tek metin değildir. Bu nite
likte başka bazı önemli metinlerin de bulunduğunu ve bunların önemli bir kısmının Türkiye 
tarafından da onaylanmış bulunduğunu görmüş bulunuyoruz, insan Hakları Evrensel 
Beyannamesi, insan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Konseyi Söz
leşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasası ve nihayet Örgütlenme ve Toplu Söz
leşme Hakkı ilkelerinin Uygulanmasına ilişkin 98. no. lu Sözleşme bunlardan 
başlıealarıdır. •

Dolayısıyla, Türkiye, 87. no. lu Sözleşmeyi onaylamamış olmasına rağmen, 
sendika özgürlüğünü tanıma konusunda uluslararası alanda muhtelif taahhütler altına 
girmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin taahhüt ettiği sendika özgürlüğünün kapsam ve 
içeriğinin 87 no. lu Sözleşmede öngörülenden farklı olmaması gerekir. Nitekim, bu 
gerçek TİSK raporlarının İkincisinde de kabul edilerek "Bu anlamda olarak 87 sayılı 
sözleşmede yer alan İlkelerin, hukukumuz açısından da önemi ve geçerliliği söz konusu 
olabilecektir" denilmektedir. Esasen Anayasa Mahkemesi de 26-27.9.1967 tarihli ve E. 
1963/336, K. 1967/29 sayılı kararında da bu gerçeğe parmak basarak, bugün için de 
geçerli olmak üzere, "sendika özgürlüğünden batı demokrasilerinde ne anlaşılıyorsa öyle 
anlayarak yorumlalamak gerekir" görüşünü belirlemiştir. Batı demokrasilerinde sendika 
özgürlüğünden ne anlaşıldığını belirleyen temel belgelerden biri de 87 no. lu Sözleşmedir. 
Bu durumda, yürürlükteki mevzuatın 87 no. lu Sözleşmeye aykırı yönleri bulunması, 
yalnızca uluslararası normlara aykırılık anlamını taşımakla kalmayacak, aynı zamanda 
uluslararası bir taahhüdün ihlali anlamına da gelecektir.
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c) 98 No.lu Sözleşmeye Aykırılık ve "Lüzumu Halinde" Milli 
Şartlara Uygun Tedbirler
TİSK Raporlarının "sunuş"bölümünde de ifade edildiği gibi, bu raporlarda 2821 ve

2822 sayılı yasaların uluslararası normlara uygunluğu savunulurken dayanmak istenilen 
bir diğer husus da 98 no. lu Sözleşmede yer alan bir cümlenin çarpıtılarak ifade 
edilmesinden ibarettir. Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı ilkelerinin Uygulanmasına 
ilişkin 98 no. lu Sözleşme, Uluslararası Çalışma (Örgütü) Konferansı tarafından 1949'da 
kabul edilmiş, Türkiye tarafından da 1951'de onaylanmıştır.

T İSK 'e göre ”... iddialara ve incelemelere esas alman 98 Sayılı Uluslararası 
Sözleşmenin 4. maddesi açıkça 'Lüzumu halinde m illi şartlara uygun tedb irle r' 
alınacağını tereddütsüz şekilde ifade etmiştir. Türkiye tarafından da onanmış bulunan 98 
Sayılı Sözleşmenin bu maddesinde öngörülen hüküm mevzuatımızın düzenlenişinde 
gerçek bir dayanak olmuştur."

Hemen belirtelim ki TİSK'in bu yaptığı, hukuksal ve mantıksal açıdan kabulü 
imkânsız bir yorumlama tekniğine dayanmaktadır.

Gerçekten 98 no. lu Sözleşmede, "lüzumu halinde milli şartlara uygun tedbirler 
alınacaktır" ibaresi vardır. Ancak, bundan önce bu tedbirlerin ne için ve ne amaçla 
alınabileceği de açıkça ifade edilmiştir. 98 no. lu Sözleşmenin 4. maddesi, lüzumu 
halinde milli şartlara uygun tedbirlerin "çalışma şartlarını toplu sözleşmelerle düzenlemek 
üzere işverenler veya işveren teşekküleriyle işçi teşekküleri arasında gönüllü müzakere 
usulünden faydayanılmasını ve bu usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve 
gerçekleştirmek için" alınacağını öngörmektedir. Yoksa toplu sözleşme hakkını kuşa 
çevirmek için alınmış bazı tedbirleri, 98 no. lu Sözleşmenin kasteddiği anlamda “m illi 
şartlara uygun tedbirler" olarak anlamaya veya anlatmaya elbette ki imkân yoktur.

Öte yandan, neyin "milli şartlara uygun" olduğunu, neyin olmadığını takdir etmek, 
herkesin ve de özellikle çokuluslu şirketlerle bağlantılı nüfuzlu bir kaç holdingin 
egemenliği altında faaliyet gösteren TİSK'in kalkışmaması gereken önemli bir iştir. Eğer 
"milli şartlar" dan kastedilen varlıklı ve nüfuzlu bir avuç insanın çıkarı ise, o takdirde 
TİSK 'in görüşüne katılınabilir ve "getirilen düzenlemelerin m illi şartlarımıza uygun 
olmadığı kimse tarafından ileri sürülmemiştir" şeklindeki TİSK iddiasının anlamı 
anlaşılabilir.

Ancak, açıktır ki gerçekte milli şartlarımıza uygun olan, Atatürk'ün attığı temeller 
doğrultusunda çoğulcu, demokratik ve özgür bir düzene kavuşmamızdır. Bu nedenledir 
ki böyle bir düzenin temel koşulu olan sendika özgürlüğü ile toplu sözleşme ve grev 
hakkını rafa kaldırmaya yönelik bazı tedbirleri "lüzumu halinde milli şartlarımıza uygun 
tedbirler"olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

d) Anayasaya Uygunluk ve Uluslararası Normlar
Bilindiği üzere, 2921 vo 2822 sayılı yasalarda yer aian hükümlerin önemli bir 

bölümü, 1982 Anayasasında öngörülen bazı hükümlerin tekrarından ibarettir veya bu 
hükümlere uygun olarak hazırlanmıştır. TİSK raporlarından özellikle birincisinde hakim 
olan görüşe göre, söz konusu yasaların Anayasaya uygun hükümlerinin tartışılmasının 
anlamı yoktur. Çünkü bu rapora göre “1980'den önceki dönemde çeşitli çevrelerin çeşitli 
hak ve özgürlükleri kötüye kullanmalarının da rol oynadığı olaylar, Türkiye'de insanların 
yaşama hakkını ciddi surette tehdit eden bir terör ortamı yaratmış ve memleketi b ir iç 
savaş tehlikesinin içine sokmuştur. Buna engel olmak için yapılan askeri müdahaleden 
sonra hazırlanan yeni T.C. Anayasasını, Türk milleti % 90’mn üstünde bir çoğunlukla 
kabul etmiştir. Bugün şikayetlere ve incelemeye konu olan 2821 ve 2822 sayılı
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Kanunların hükümlerinin büyük bir kısmı temelini 1982 Anayasasından almaktadır. 1982 
Anayasasının hazırlanmasını gerektiren şartlar ise henüz hafızalardan silinmemiştir."

TİSK raporunda tekrarlanan bu mantığı benimsememize olanak yoktur. Her şeyden 
önce 12 Eylül öncesi olaylarla sendika hak ve özgürlüğü arasında bir bağlantı kurmamız 
mümkün olamaz. Eğer bu mümkün olsaydı, yani, 12 Eylül öncesi olaylardan sendikal hak 
ve özgürlüklerin sorumlu olduğu kanıtlanabilseydi, o takdirde söylenecek sözümüz 
olmazdı. Oysa, terör ve anarşinin destekçisi pek çok işverenin ismi askeri mahkeme 
savcılarının iddianamelerinde veya mahkeme kararlarında yer aldığı halde; terörden ve 
anarşiden topyekün sendika hareketini sorumlu tutan hiç bir kanıt veya belge ortaya 
konulmuş değildir ve mümkün de değildir. Kaldı ki hakların kötüye kullanıldığına dair her 
zaman her toplumda münferit bazı örnekleri çıkabilir.

Ancak, bir hakkın kötüye kullanılmış olmasını o hakkın ortadan kaldırılması için 
gerekçe olarak ileri sürmeyi, hukuk ve demokrasi anlayışla bağdaştırmak mümkün 
değildir. Eğer bu mümkün olsaydı, yeryüzünde ne hak kalırdı ne de her hangi bir 
demokratik toplum. Demokratik devletin görevi, hakların kötüye kullanımını önleyici 
önlemler almak olabilir; ama, hakları ortadan kaldırmak asla olamaz. -

Öte yandan, 12 Eylül Anayasasının nasıl bir ortamda ve ne gibi seçenekler veya 
seçeneksizlikler sonucunda kabul edildiğini burada tartışacak değiliz. Ancak, 
yürürlükteki mevzuatın uluslararası normlara uygunluğunu kanıtlamaya çalışan TISK'in 
raporlarında da bu konunun gündeme getirilmesinde ne bir anlam ne de bir yarar 
görülebilir. Tartışılması gereken yürürlükteki mevzuatın uluslararası normalara 
uygunluğudur. Eğer bazı mevzuat hükümleri Anayasaya uygunsa, o takdirde Anayasa 
hükümlerinin uluslararası normlara uygunluğu konusu tartışılabilir.

Demokratik bir toplumda hiç bir hukuksal konunun tabu sayılması mümkün değildir.

e) Uluslararası Normlar ve Türk-İş Önerileri
TİSK raporlarında, yürürlükteki çalışma mevzuatında yer alan bazı hükümlerin 

uluslararası normlara uygunluğu savunulurken, arkasına sığınılmak istenen bir diğer 
gerekçe ve kanıt da bu hükümlerin vaktiyle Türk-lş tarafından önerilen metinlerde de yer 
alıyor olmasıdır. O zaman sormak gerekir; Türk-İş şimdi Anayasanın değiştirilmesini 
istemektedir, öyleyse TİSK de bu görüşten yana mıdır?

Geçmişte çeşitli dönemlerde Türk-İş'in 2821 ve 2822 sayılı yasalarla ilgili öneri ve 
görüşlerini, elbette ki en geniş yetkinlikle Türk-İş’in yetkili temsilcileri savunabilir ve 
değerlendirilebilir. Ancak, burada şu kadarı söylenebilir ki Türk-İş’in zaman zaman 
mevcut Anayasa çerçevesinde kalma zorunluluğu içinde ve belli bir anlaşma zemini 
yaratma kaygusuyla, yürürlükteki çalışma mevzuatıyla ilişkili olarak şu veya bu tavrı 
alması, bu mevzuatın uluslararası normlar karşısındaki durumunu değiştirmez.

Tartışılan konu, hukuksal bir konudur. Bu çerçevede Türk-İş'in sendikal stratejisini 
tartışmanın yeri yoktur. TİSK'in raporlarını hazırlayan sayın profesörler, yürürlükteki 
çalışma mevzuatının uluslararası normalara uygunluğunu savunurken Türk-İş'in 
geçmişte bu konuya ilişkin olarak ortaya koyduğu tavırları gündeme getirme gereğini 
duymuşlardır. Bunun yerine, hukuksal bir tartışma çerçevesinde anlam taşıyacak geçerli 
kanıtlar ve düşünceler ortaya koysalardı, daha isabetli hareket etmiş olurlardı.

ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ 
KOMİTESİNE GÖRE 2821 VE 2822 SAYILI YASALARIN 
ULUSLARARASI NORMLARA AYKIRI HÜKÜMLERİ

Bu bölümde, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yetkili organı olan Sendika
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Özgürlüğü Kom itesinin raporunda, 2821 ve 2822 sayılı yasaların Uluslararası Çalışma 
Örgütü ilkelerine aykırı olduğu belirtilen hükümlerini gözden geçireceğiz.

a) İşyeri Sendikalarının Yasaklanması
2821 Sayılı yasanın 3. maddesinde “işçi sendikaları işkolu esasına göre bir 

işkolunda ve Türkiye çapında faaliyette bulunmak amacı ile kuru lur" hükm ü 
öngörülmüştür. Bu hüküm muvacehesinde işyeri esasına göre sendika kurulması 
yasaklanmış bulunmaktadır. Sendika Özgürlüğü Komitesi, bu hükmü Uluslararası 
Çalışma Örgütü'nün benimsediği sendika özgürlüğü ilkelerine aykırı bulmuştur.

TİSK raporlarında bu konu ile ilgili değerlendirmelerde Komite'nin bu görüşünün 
gerekçesinin bulunmadığı ileri sürülmekteyse de, gerçekte gerekçe bellidir. Daha önceki 
tarihlerde Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanmış bir yayında bu konuda şu 
görüşler ortaya konulmuştur: "Komite, sendikal örgüt çokluğunun önlenmesinin işçilerin 
yararına olabileceğini belirtmekle birlikte, sendikal hareketin devlet müdahalesiyle, yani 
yasa yoluyla birleştirilmesinin 87 sayılı Sözleşmenin 2. ve 11. maddelerinde belirtilen 
ilkeye aykırı olduğunu hatırlatır". (İLO, Freedom of Association, Digest of Décisions of 
the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the İLO, second 
édition, İLO, Geneva, 1976, s. 10) Demek oluyor ki gerekçe sendikal hareketin devlet 
müdahelesi altına girmesi endişesidir. Sendikal hareketler tarihi göstermektedir ki 
sendikal hayata devlet müdahalesi arttıkça yapay sendikaların sayısı artmakta, sendikal 
harekette bölünmeler hızlanmaktadır. .

Bu noktada Türk sendika hareketinin temsilcileri ile ilgili geçmişe ait bir eksikliği 
belirtmenin yeri gelmiştir. Eğer, şimdiye kadar savunulan işkolu esasına göre örgütlenme 
ilkesini, devletin yasal müdahalesine gerek kalmadan kendi tabanlarının kararına 
dayanarak gerçekleştirmiş olsalardı, bugün böyle bir durumu haklı gösterecek bir 
gerekçe mevcut olmayacaktı. Yani, işyeri sendikalarının yasaklanmasına gerek 
olmayacaktı; çünkü bunlar kendiliklerinden silinmiş olacaklardı. Ayrıca, yasakçı bir 
sendikalar yasasını haklı ve gerekli göstermek isteyenler, işkolu sendikalarının 
kurulmasını sağlama veya sendika enflasyonunu önleme gibi gerekçelerin arkasına 
sınığamıyacaklardı.

b) Sendika Yöneticisi Olabilmek İçin On Yıl İşçi Olarak Çalışmış 
Olma Koşulu
2821 Sayılı yasanın 14. maddesinin 14. fıkrasına göre, işçi sendikası ve 

konfederasyonların genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için en az on 
yıl bilfiil çalışmış olma koşulu aranmaktadır.On yıl bilfiil işçi olma koşuluna Anayasanın 
51. maddesinde de yer verilmiştir.

Sendika Özgürlüğü Komitesi böyle bir hükmü Uluslararası Çalışma Örgütü 
ilkelerine aykırı bulmuştur. Örgüte bağlı Uzmanlar Komitesi'nin genel değerlendirmesi 
nazara alınırsa, bu hükmün sendika özgürlüğü ilkelerine aykırı sayılmasının 
gerekçesinin, 87 no. lu Sözleşmenin 3. maddesinde yer alan "işçi kuruluşlarının ... 
temsilcilerini... serbestçe seçme hakkına" dayandın\d\ğı anlaşılmaktadır.

c) Sendika Yöneticilerinin 2822 Sayılı Yasanın Bazı Hükümlerini 
ihlalden Hüküm Giymemiş Olmaları Koşulu
2821 Sayılı yasanın 14. maddesinin 14. fıkrasında, işçi sendikası veya konfede

rasyonlarının genel kurul dışındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için aranan koşullar 
belirlenirken, aynı yasanın 5. maddesi hükmüne atıfta bulunulmuştur. Böylece, sendika
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yöneticisi olabilmek için, sendika kurucularında olduğu gibi, 2822 sayılı yasanın 68, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ve 79 maddelerine göre hüküm giymemiş olma koşulu 
öngörülmüştür.

Sendika Özgürlüğü Komitesi, bu hükmü de Uluslararası Çalışma Örgütü ilkelerine 
aykırı bulmuştur. Öyle anlaşılıyor ki bu görüşün gerekçesi de 87 no. lu Sözleşmenin 
öngördüğü "işçi kuruluşlarının temsilcilerini serbestçe seçme" hakkına dayandırılmıştır.

TİSK Raporlarında Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin bu görüşü değerlendirilirken 
benzer bir hükmün 274 sayılı yasada da bulunduğu ve bu hükmün iptali yolunda açılan bir 
dava sonucunda Anayasa Mahkemesinin red kararı verdiği hatırlatılmaktadır (Bak. An. 
Mah. K. 26-27.9.1967, E. 336/K.29J.

Hemen belirtelim ki bu hükmün bir benzerinin 274 sayılı yasada da bulunuyor ol
ması ve bunun Anayasa Mahkemesi tarafından onaylanmış olması, tek başına ele 
alındığında uluslararası normalara uygunluk açısından yeterli bir gerekçe teşkil edemez. 
Kaldı ki 274 sayılı yasa yürürlükteyken 2822 sayılı yasanın değil 275 sayılı yasanın 
yürürlükte olduğu unutulmamalıdır. Çünkü 274 Sayılı yasa sendika yöneticiliğine engel 
teşkil eden halleri belirlerken 2822 sayılı yasada değil, 275 sayılı yasada öngörülmüş bu
lunan bazı hükümlere aykırı fiillerden dolayı hüküm giymemiş olma koşulu öngörmüş bulu
nuyordu.

2822 Sayılı yasa ile öngörülmüş cezai hükümlerin 275 sayılı yasa ile 
kıyaslanamayacak ölçüde yasakçı bir anlayışın ürünü olduğu düşünülecek olursa, bu ko
nuda söz konusu olan uluslararası normlara aykırılık iddiasının çok daha geçerli bir te
mele oturmuş olduğunu kabul etmek kaçınılmazdır.

Bir örnek vermek gerekirse, 2822 Sayılı yasa, grev ilan edilen işyerinde "Bu 
işyerinde grev vardır" yazısından başka yazı veya pankart bulundurmayı yasaklamıştır. 
Böyle bir suç 275 sayılı yasada yoktur. Bu "suç" u işleyenler, hüküm giydikleri takdirde 
sendika yöneticisi olma hakkını da kaybetmiş olacaklardır. Bu durumda, TİSK'in 
görüşlerine dayanarak yapılmak istenen ve yukarıda zikrettiğimiz Anayasa Mahkemesi 
kararının ifade ettiğinden çok farklı bir yasal-çerçevenin kurulmuş olduğu ortadadır, do
layısıyla, sendika yöneticiliğiyle ilgili böylesine bir hükmün uluslararası normalara aykırı 
olduğu yolundaki görüşün, Anayasa Mahkemesinin anılan kararıyla çeliştiği de 
düşünülemez.

d) Din ve ibadet İşlerinde Çalışanlara Sendika Üyesi Olma Yasağı
2821 Sayılı yasanın 21 maddesinde sendika üyesi olamayacaklar sıralanırken, "din 

ve ibadet işlerinde çalışanlar"da buna dahil edilmiştir.
Bir tercüme hatası sonucu olacak ki Sendika Özgürlüğü Komitesi bu hükmü "dini 

okul ve müesseselerde çalışanlar" a sendika üyeliğinin yasaklanması biçiminde ele 
alarak uluslararası normlara aykırılığını belirlemiştir.

Gerçekte, 87 no. lu Sözleşmenin tüm çalışanların "önceden izin almaksızın 
diledikleri sendikayı kurma ve diledikleri sendikaya üye olma" hakkını öngören 2. 
maddesi karşısında, din ve ibadet işlerinde çalışanların sendika özgürlüğünden yoksun 
bırakılmalarının, uluslararası normlara aykırı olduğu açıktır.

Ancak sendika hakkından yoksun olanlar, yalnızca din ve ibadet işlerinde 
çalışanlar değildir ve her halde bu kategoride çalışanlar ülkemizin somut koşulları 
çerçevesinde sendika özgürlüğü açısından ilk akla gelebilecek kategoriye teşkil 
etmemektedirler. Buna karşılık, sendika özgürlüğü açısından çok daha ciddi bir durum 
arzeden, kamu kesiminde memur statüsünde çalışanların ve genel olarak öğretmenlerin
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karşı karşıya bırakıldıkları yasaklar, Sendika Özgürlüğü Komitesi tarafından gereğince 
incelenmemiştir.

e) Emekli İşçilerin Sendika Üyesi Olması Yasağı
2821 Sayılı yasanın 25. maddesinin sonuncu fıkrasına göre, emekli olan işçilerin 

sendika üyeliği ile varsa sendika, sendika şubesi veya konfederasyon organlarındaki 
üyelikleri ve görevleri sona ermektedir.

Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin bu hükmü Uluslararası Çalışma Örgütü ilkelerine 
aykırı bulması karşısında, TİSK adına değerlendirme yapılırken "emekli olan işçinin 
sendika özgürlüğünün sona ermesinin sendika özgürlüğüne ne sebeple aykırı 
sayıbileceği anlaşılamamıştır" denilmektedir.

Gerçekte ise emekli olan işçinin sendika özgürlüğüne gereksinimi, faal işçiden 
daha azdır veya hiç yoktur demek mümkün değildir, işçi emekli olunca da korunması ve 
geliştirilmesi gereken ekonomik ve sosyal hak ve çıkarları devam etmektedir, bu 
nedenle, tanımı gereği üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve 
geliştirmek işlevini gören bir sendikaya üye olma gereksinimi bitmiş değildir.

Emekli olan işçinin, eski işvereni veya kendisine ödeme yapan emeklilik kurumu 
nezdinde savunulması gereken veya toplumun bir üyesi olarak sahip olması gereken hak 
ve çıkarları faal olarak hali hazırda çalışmakta olan işçininki ile ortaktır, uzun vadede, 
faal işçi de günün birinde emekli olacağından bu ortaklık daha da belirgindir. Dolayısıyla, 
emekli olan işçinin faal işçilerle birlikte sendikal çatı altında örgütlenmesinin 
engellenmesi, uluslararası normlarla belirlenmiş olan sendika özgürlüğünün açıkça ihlali 
anlamına gelir, bu durum, ayrıca, sendikaları, emeki işçilerin deneyimlerinden yoksun 
bırakan bir sonuç doğuracaktır.

f) Kapatılan Bir Sendikanın Mallarının Tasfiyesi
2821 Sayılı yasanın 46. maddesi, fesih, infisah ve kapatma halinde malların 

devrine ilişkin olarak şu hükmü öngörmüştür:
"Feshedilen veya infisah eden sendikaların malvarlığı üyesi .bulunduğu 

konfederasyona devredilir. Bu devir konfederasyonun kabulüne bağlıdır. Kabul 
edilmediği taktirde para ve mallar Hâzineye devredilir.

Feshedilen veya ihfisah eden sendika, konfederasyon üyesi değilse, para ve 
mallar Hazine'ye devredilir.

Mahkeme kararı ile kapatılan sendika ve konfederasyonların para ve malları 
Hazine'ye intikal eder.

Para ve mallar, bu maddede belirtilen kuruluşlar dışında gerçek veya tüzel bir 
kişiye, kuruluşa, kuruma devredilemez veya feshedilen sendika ve konfederasyonun 
üyeleri arasında paylaştırılamaz".

Sendika Özgürlüğü Komitesi, fesih veya ihfisah yoluyla faaliyeti sona eren bir 
sendikal kuruluşun mallarının Hâzineye devredilmesini sendika özgürlüğü ilkelerine aykırı 
bulmuştur.

Sendika Özgürlüğü Komitesi, başka bir ülkedeki somut bir durumla ilgili olarak bu 
konudaki görüşlerini söyle açıklamıştır:

"Komite şu ölçütü kabul eder: Kapatılan bir sendikanın malları geçici bir süre için 
yeddi emine verilmeli ve sonuçta üyeleri arasında dağıtılmalı ya da bu sendikanın yerine 
kurulan sendikaya devredilmelidir..." yerine kurulan sendika "deyimi ile anlatılmak
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istenen, gerçekte kapatılan sendikanın mallarına " el koyan" sendikalar değildir. 
Kapatılan sendikanın özgürce benimsediği kuruluş amaçlarını aynı ruhla izlemeyi 
amaçlayan sendikalardır" (ILO, agr, s. 65).

g) Toplu Pazarlık için işkolunda % 10 İş Yerinde % 50 Temsil 
Oranlarının Aranması
2822 Sayılı yasanın 12. maddesinde bir işçi sendikasının toplu sözleşme 

-dolayısıyla grev- hakkına sahip olabilmesi için ilgili toplu sözleşme biriminin kapsamına 
giren işyeri veya işyerlerinde çalışan işçilerin yarıdan fazlasını temsil etmesinin yanı sıra 
kurulu olduğu işkolunda çalışan işçilerin de en az % 10'nunu temsil etmesi koşulu 
aranmaktadır.

Böylesine iki kademeli baraj sistemi, Sendika Özgürlüğü Komitesi tarafından, 98 
no. lu Sözleşmenin 4. maddesinde öngörülen gönüllü toplu pazarlık ilkesine sınır getirdiği 
için uluslararası normlara aykırı bulunmuştur.

Gerçekten de hiç bir demokratik ülkede toplu pazarlık yetkisinin bu şekilde kayda 
bağlandığına dair başka bir örnek bulmak mümkün değildir. Yalnızca Amerika'da ve 
Kanada'da, bizde daha önce 275 sayılı yasada öngörülene benzer tek kademeli bir 
çoğunluk sistemi yürürlüktedir. Ancak, bu ülkelerde de toplu sözleşme biriminde çalışan 
işçilerin yandan bir fazlasını temsil eden sendikanın belirlenmesi, hükümetin takdirine 
bırakılmamıştır; tarafsız bir kurulun ve gerektiğinde referandum yolunun işlev gördüğü bir 
yöntemle yetki tespit ve uyuşmazlıklarının halli mümkün olabilmektedir. Ülkemizde 
yürürlüğe sokulan sistem ise ağır koşullar getirmiş olmanın yanı sıra, yetki tespitinde 
Çalışma Bakanlığını tek yetkili kılmak suretiyle keyfiliğe ve baskıya açık bir durum 
yaratmıştır.

TİSK, 2822 sayılı yasada öngörülen bu hükmü, daha önce değindiğimiz "milli 
şartlara uygunluk" gerekçesiyle savunmaktadır, bu noktada bir kere daha belirtelim ki 
sendikalar, her işkolunda güçlü ve kapsayıcı örgütler çatısı altında birleşme amacını, 
demokratik ve özgür yöntemlerle gerçekleştirebilmiş olsaydı, çalışma yasalarını 
yasaklarla donatmak ve sendikal haklara el uzatmak için fırsat kollayanlara hiç değilse 
böyle bir bahane sağlanmış olmazdı.

h) Toplu Pazarlık Öncesinde Yetki Müsaadesi Alma Zorunluğu
2822 Sayılı yasanın 13 ve 14. maddeleri, bir sendikanın toplu sözleşme yetkisine 

sahip olabilmesi için, her toplu sözleşmenin yapılmasından önce, yasanın aradığı 
çoğunluk koşullarına sahip olup olmadığının Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenerek bir 
yetki belgesi verilmesi koşulunu öngörmüştür.

Sendika Özgürlüğü Komitesi, bu hükmü bir ön idari izin niteliğinde görerek, 98 
sayılı Sözleşmede öngörülen özgür toplu sözleşme ilkesine aykırı görmüştür. TİSK 
raporlarında buun bir "müsaade"değil "fesp/Volduğu ileri sürülmektedir.

Kanımızca bu konuda önemli olan nokta, sözkonusu tespit işleminin işçi kesiminin 
de temsil edildiği karma ve tarafsız bir kurul tarafından yapılmasıdır. Tespit işleminde 
Bakanlık tek yetkili konuma getirilince, bunun bir müsaade niteliğine bürünmesi 
kaçınılmaz olmakta ve hatta kayırmalara ve bazı sendikaları baskı altında tutmaya 
yönelik bir ortamın doğması önlenememektedir.

ı) Siyasi Grev, Genel Grev, Dayanışma Grevi, İşi Yavaşlatma ve 
Direniş
2822 Sayılı yasanın 25. maddesi, "Siyasi amaçlı grev, genel grev ve dayanışma
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grevi kanun dışı grevdir. İşleri işgali, işi yavaşlatma, verimi düşürme ve diğer direnişler 
hakkında kanun dışı grevin müeyyideleri uygulanır" hükmünü öngörmüştür. Aynı yasak, 
1982 Anayasasının 53. maddesinde de yer almaktadır.

Sendika Özgürlüğü Komitesi anılan türde grevlerin yasaklanmasını sendika 
özgürlüğü ilkelerine aykırı bulmuştur. Gerçekten de bu tür grevler, bütün demokratik 
toplumlarda işçilerin kendi sorumluluk bilinçlerinden başka bir kayda tabi olmaksızın 
yararlanabildikleri hakları teşkil etmektedir. Ancak - daha önce de belirttiğimiz gibi- bu tür 
grevlerden önce en basit ve en temel anlamda grev hakkımızın kâğıt üzerinde bırakılmış 
olduğu unutulmamalıdır. Sendika Özgürlüğü Komitesi, konunun öncelikle önem taşıyan 
bu yönüne yeterli açıklık getirmemiştir. Daha da önemlisi hak grevi tümüyle yasaklanmış 
olduğu halde bu noktaya hiç değinilmemiştir.

i) Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Durumunda Grev Yasakları
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3. maddesinin (f) fıkrasına göre sıkıyönetim 

komutanları, grev hakkının kullanımını ve tümüyle sendikal faaliyetleri sürekli olarak 
durdurmak veya izne bağlamak yetkisine sahiptirler. Ayrıca, 2935 sayılı yasaya göre 
olağanüstü hallerde idareye grevleri erteleme yetkisi tanınmıştır.

Sendika Özgürlüğü Komitesi, Türkiye'de sıkıyönetimin ilan edilşindeki sıklığa ve 
yaygınlığa da işaret ederek bu tür yasakları, sendika özgürlüğü ilkelerine aykırı 
bulmuştur.

Gerçekten de temel bir hakkın kullanımından ibaret olan grev faaliyeti ile 
sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanına neden olan durumlar arasında bağlantı kurmak 
zordur. Örneğin, bir bölgede şiddet hareketlerinin çıkması ile niteliği icabı bu tür 
hareketlerle hiç bir ilgisi olmayan ve olması mümkün olmayan sendikal hak ve 
özgürlüklerde kısıntıya gidilmesinin gerekçesini geçerli görmek mümkün değildir.

j) Grevin Yasak Olduğu işler ve Yerler İle Grev Ertelemesi Halinde 
Zorunlu Tahkim
Bu konuda 2822 sayılı yasanın 52. maddesi şu hükmü öngörmüştür:
"Grev ve lokavtın yasak olduğu işler ve yerlerdeki uyuşmazlıklarda taraflardan her 

biri 32. madde uyarınca Yüksek Hakem Kuruluna başvurabileceği gibi grev ve lokavtın 
ertelendiği hallerde erteleme süresinin sonunda Çalışma Bakanı da Yüksek Hakem 
Kuruluna başvurur

Sendika Özgürlüğü Komitesi, bu hükmün 98 no. lu Sözleşmenin 4. maddesinde yer 
alan gönüllü toplu pazarlık hakkını ihlal ettiği görüşündedir.

Gerçekten de Bakanlar Kurulu tarafından ertelenen bir grevin Yüksek Hakem 
Kurulu'nun devreye girmesiyle sonuca bağlanması ihtimalinin varlığı, sendikaların 
pazarlık gücünü ortadan kaldıran ve sendikaları, toplu pazarlık aşamasında, işverenin 
önerdiği koşulları peşinen kabul etmeye zorlayan bir unsur olarak rol aynamaktadır.

Öte yandan, grev kararının yasaklandığı işlerin ve yerlerin kapsamının çok geniş 
tutulması, zorunlu tahkim yönteminin özgür toplu pazarlık rejiminin yerini alması yolunda 
ayrı bir neden olarak belirmiştir. Bilindiği gibi 2822 sayılı yasa, bankacılık, özel kesime 
dahil de olsa su, elektrik, petrol işleri ile bazı belediye hizmetlerini ... ve kamusal toplu 
taşım hizmetlerini de grev yasağı kapsamına almıştır. o

k) 2822 Sayılı Yasaya Aykırı Fiiller İçin Öngörülen Cezalar ve 
Tekerrür Halinde Cezaların Artırılması
2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasasına göre cezai müeyyideyi
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gerektiren tüllerin kapsamı, daha önceki 275 sayılı yasaya kıyasla bir hayli geniş 
tutulmuştur. Örneğin, grev ilan edilen işyerinde "Bu iş yerinde grev vardır" ibaresinin 
dışında yazı veya pankart asanların altı aya kadar hapis ve ayrıca ağır para cezasına 
çarptırılmaları öngörülmüştür.

Ayrıca, belli fiiller için öngörülen cezalar önemli ölçüde ağırlaştırılmıştır. Tekerrür 
halinde, kanun dışı grev yapmanın cezası 18 aya çıkabilmektedir.

Sendika Özgürlüğü Komitesi gerek cezaların miktarlarına, gerekse tekerrür 
hâlinde artırılmasına dair hükmü sendika özgürlüğü ilkelerine aykırı bulmuştur. Esasen, 
Uluslararası Çalışma Örgütü Uzmanlar Kurulu şiddete başvurulmayan hiç bir grev 
eyleminde -yasal olsun veya olmasın- hapis cezasına başvurulmaması görüşündedir.

Öte yandan, 2822 sayılı yasanın bazı hükümlerine yakırı fiillerden hüküm giyenlerin 
sendika kurucusu ve sendika yöneticisi olma hakları da kaybolmaktadır, bu durumda 
verilen cezanın boyutları daha da genişlemiş olmaktadır. *

2821 VE 2822 SAYILI YASALARIN ULUSLARARASI ÇALIŞMA 
ÖRGÜTÜ SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ KOMİTESİ TARAFINDAN 
ULUSLARARASI NORMLARA AYKIRILIK AÇISINDAN ÜZERİNDE 
DURULMAMIŞ OLAN DİĞER BAZI HÜKÜMLERİ

Yürürlükteki çalışma mevzuatının uluslararası normlar karşısındaki durumunun 
belirlenmesi bakımından U.Ç.Ö. Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin gözlemleriyle sınırlı 
kalınamıyacağım daha önce Vl/a bölümünde belirlemeye çalışmıştık, bu bölümde 
Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin üzerinde görüş belirtmediği, ancak uluslararası normlar 
açısından üzerinde durulmaya değer görünen, 2821 ve 2822 sayılı yasaların diğer bazı 
hükümlerini belirlemeye çalışacağız.

a) Kamu Kesim inde Çalışanların Sendika Özgürlüğü
2821 Sayılı yasanın 2. maddesine göre, sendika özgürlüğüne sahip kılınan "işçi" 

nin tanımında esas olan ölçüt, "hizmet aktine göre" çalışıyor olma durumudur. 
Anayasanın 51. maddesinde de sendika özgürlüğü '7'şç/7e/'e"tanınmıştır. Bilindiği üzere, 
bu maddelerde yer alan işçi deyimi, memurları dışlayan bir kavram olarak algılanmak 
suretiyle kamu kesiminde memur statüsünde çalışanlar sendika özgürlüğünden yoksun 
bırakılmaktadırlar.

Oysa, başta 87 no. lu Sözleşme olmak üzere uluslararası düzeyde sendika 
özgürlüğünü öngören metinlerin hepsinde bu hak, herhangi bir ayırım gözetilmeksizin ve 
statüsüne bakılmaksızın, tüm çalışanlara tanınmıştır. Dolayısıyla ülkemizde kamu 
kesiminde çalışanların önemli bir bölümünü sendika özgürlüğünün kapsamı dışında 
bırakan bu düzenlemelerin uluslararası normlarla bağdaştırılması mümkün 
görünmemektedir.

Her nasılsa, 1982 Anayasasının memurlara sendika özgürlüğünü açıkça 
yasaklamamış olması; bu konuda yalnızca yasal düzenlemelerle uluslararası normlara 
uygunluğun sağlanmasını mümkün kılan bir durum doğurmuştur.

b) Öğrenci Durumunda Olanların Sendika Hakkı
2821 Sayılı yasanın 21. maddesine göre, öğrenciler sendika üyesi olamazlar.
Çalışanların, herhangi bir ayırım gözetilmeksizin sendikalaşma hakkına sahip 

olduklarını belirten, 87 no. lu Sözleşmenin 2. maddesinde yer alan temel ilke 
karşısındaaynı zamanda öğrenci olma olanağına sahip olmuş bir işçim sendika 
hakkından yoksun kalmasını savunmak olanaksızdır.
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c) Sendika Yönetic ile rin in  Görev Sürelerinin Sınırlanması
2821 Sayılı yasanın 9. maddesine göre, "sendikaların, sendika şubelerinin ve 

konfederasyonların genel kurul dışındaki organlarının üyeliklerine, aynı kişi üst üste dört 
olağan genel kurul seçilebilir". Bu hükmün 87 no. lu Sözleşmede öngörülen sendikaların 
temsilcilerini özgürce seçme ilkesine aykırılığı açıktır.

Nitekim, Sendika özgürlüğü Komitesi başka bir ülkeyle ilgili benzer bir konuda şu 
görüşleri ortaya koymuştur:

"Sendika yöneticilerinin yeniden seçilmesinin yasaklanması 87 no. lu Sözleşmeye 
aykırıdır. Ayrıca böyle bir yasaklama, sendikal işlevleri yerine getirebilecek yetenekli 
kişilerin yokluğu nedeniyle sendikal hareketin olağan gelişim ini ciddi biçimde 
geriletebilir."(İLO, agr., s. 36)

d) Uluslararası Üyelik ve Uluslararası Faaliyet
2821 Sayılı yasanın 21. maddesi sendikaların ve sendika konfederasyonlarının 

uluslararası sendikal kuruluşlara üye olmalarını, Bakanlar Kurulunun ön müsadesine 
bağlamıştır. Ayrıca, 2908 sayılı Dernekler Kanunun 43. maddesi uyarınca, dernekler gibi 
sendikalar da yabancı ülkelerdeki kuruluşların üyelerini davet ederken ve üyelerini veya 
temsilcilerini yurt dışına gönderirken İçişleri Bakanlığı'nın iznini almak zorundadırlar.

Bu hükümlerin 87 no. lu Sözleşmenin 5. maddesinde öngörülen, sendikaların, 
uluslararası kuruluşlara üye olma hakkına ve ayrıca aynı sözleşmenin 3. maddesinde 
öngörülen faaliyetlerini özgürce sürdürme hakkına uygunluğu tartışmaya açıktır.

Nitekim, Sendika Özgürlüğü Komitesi, başka bir ülkeyle ilgili benzer bir durumda 
şu görüşü ortaya koymuştur:

"Bir sendikanın uluslararası kuruluşa üye olabilmesi için hükümetten izin alma 
yükümlülüğünü getiren yasa hükmü, sendikaların özgür ve gönüllü olarak uluslararası 
kuruluşlara üye olabileceklei hükmü ile çelişir. " (İLO, agr., s. 72)

e) Sendikaların Faaliyetleri
Sendikaların faaliyetleri konusunda getirilmiş olan en belirgin kısıtlama, 

sendikaların siyasal faaliyetleri ile ilgilidir. Yürürlükteki Anayasanın 52. maddesine göre, 
sendikalar siyasi amaç güdemezler, siyasi faaliyette bulunamazlar, siyasi partilerden 
destek göremezler ve onlara destek olamazlar; derneklerle, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve vakıflarla bu amaçlarla ortak hareket edemezler". Sendikalar 
Kanunun 37. maddesi, bu hükmü tekrarladıktan sonra, bir ölçüde yumuşatıcı bir yoruma 
olanak tanıyabilecek şu cümleyi ifade etmiştir: "Sendika ve konfederasyonların  
üyelerinin mühhasıran ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerinin korunması ve 
geliştirilmesi amacıyla yapacakları mesleki faaliyetler siyasi faaliyet sayılmaz."

Sendikal faaliyetle siyasal faaliyet arasında sınır çizmenin zorluğu eski ve çetin bir 
sorunun özünü oluşturmaktadır. Geçmişte bugünküne benzer bir siyaset yasağını 
öngörmüş bulunan 1947 tarihli Sendikalar Kanunun yürürlükte olduğu dönemlerde, 
neredeyse tüm sendikal faaliyetlerin siyaset yasağı içine sokularak engellenmesi yoluna 
gidildiği, ancak, o zamanın siyasal iktidarlarını destekleyici nitelikteki siyasal 
faaliyetlerin geniş bir memmuniyetle karşlandığı görülmüştür.

Bu konularla ilgili olarak ülkemizi ziyaret etmiş bir heyete başkanlık etmiş olan İLO 
Sendika Özgürlüğü Komitesi Başkanı Simpson, siyasal faaliyet ile sendikal faaliyet 
arasındaki "çizginin nerede olduğunu ve nerede çizilmesi gerektiğini" sendikaların "çok 
iyi bildiklerine" inandığını ifade etmiş ve ILO'nun "siyasal faaliyetlere ilişkin olarak
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sendikalar üzerinde topyekün yasaklar" getirilmesine karşı olduğunu belirtmiştir. (Bkz. 
iktisat Dergisi, Sayı 240, Kasım 1984, s. 9)

Siyaset yasağı ile ilgili kısıtlamalar bundan ibaret değildir. 2821/37. madde, ayrıca, 
sendika ve konfederasyon yöneticilerinin, bir siyasi partinin yönetim organlarından 
herhangi birinde görev almasını yasaklamaktadır. İlave olarak, mahalli ve genel 
seçimlerde aday olanların, sendika veya konfederasyondaki görevlerinin askıya 
alınması, seçilmeleri halinde ise bu görevlerinin son bulması öngörülmüştür.

Ayrıca, Anayasanın 82. maddesi "sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve 
katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurallarında" görev alanların 
ve bu örgütlerin "vekili" olanların aynı zamanda milletvekilliği yapmalarını yasaklamış 
bulunmaktadır. Buna karşılık, işveren örgütlerinde, şirket ve holdinglerde yönetici veya 
vekil olanlar için böyle bir yasak söz konusu değildir.

Sendikaların faaliyetleriyle ilgili bir diğer kısıtlama, eğitim faaliyetleri konusunda 
getirilm iştir. Eğitim faaliyetlerinin kapsam ve amacı belirlenirken daha önceki 
düzenlemede yer alan "genel kültürlerini genişletecek" ibaresine yer verilmemiş; 
"işçileri., mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımların gelişmesine, reel 
verimliliğin artmasına hizmet edecek" biçiminde bir tanımlama ile yetinilmiştir. Ayrıca 
önceki düzenlemede, mesleki teşekküllerin faaliyetleri arasında yer alan "Üyelerin refah 
ve mesleki menfaatlerini herhangi b ir şekilde ilgilendirebilecek her konu hakkında 
inceleme ve araştırmalar yapmak ve gaye ve fikirlerinin gerçekleştirilmesi için her türlü 
kanuni yollardan faaliyet sarfetmek" yolunda ifade edilen hususa yürürlükteki 
düzenlemede rastlanmamaktadır.

Yürürlükteki düzenleme ile işçi teşekküllerinin "eğitim, kütüphane ve spor tesisleri 
ile mesleki öğretimleri ve toplantıları için lüzumlu menkul ve gayrimenkul malları, bu 
mallara ilgili alacaklar haczedilemez, bu mallar vergiye tabi tutulamaz" yolunda önceki 
düzenlemede yer alan hüküm de yürürlükten kaldırılmıştır.

f) Sendikaların Denetimi
2821 Sayılı yasanın 47. maddesi, sendikalar üzerinde idari ve mali açıdan yoğun 

bir devlet denetimi mekanizmasını düzenlemiştir. Ayrıca, Anayasanın 108. maddesinde 
öngörülen Devlet Denetleme Kurulunun yetki alanına giren kamu kurum ve kuruluşlarının 
yanında işçi sendikaları da zikredilmiştir.

Sendikaların devlet tarafından denetiminin, sendika özgürlüğü açısından taşıdığı 
önemli husus, bu denetiminin sendikaların bağımsızlığına ve sendikaların faaliyetlerini 
özgürce sürdürme hakkına gölge düşürecek bir nitelik kazanmamasıdır.

Bu konuya, ülkemizdeki mevzuat açısından, Sendika Özgürlüğü Komitesi 
tarafından parmak basılmadığı halde, TİSK raporlarından İkincisi tarafından değinilmiş 
olması ilginçtir. Bu raporda ifade edilen görüşe göre, sendikal "kuruluşların amaçlarına" 
uygun olup olmadığının da denetleneceğinin öngörülmesi konuya oldukça önemli bir 
nitelik kazandırmaktadır. "Kuruluşların amaçlarına'Uygunluk, hiç bir zaman sendikaları 
işlevlerini yerine getirmekten alıkoyacak veya faaliyetlerini serbestçe yürütmelerine 
engel olacak bir akışa itilmemelidir."

Sendika Özgürlüğü Komitesi'nin bir başka ülke ile ilgili olarak mali denetim 
konusunda çok radikal bir görüş ortaya koyduğu görülmektedir. Komite'ye göre, 
"Hükümete sendika fonlarını denetleme hakkı veren hükümler, sendikaların yönetimlerini 
düzenleme hakkına ve kamu makamlarının bu hakkı kısıtlayacak ya da yasal biçimde 
kullanılmasını engelleyecek her türlü müdahaleden kaçınması gerektiğine ilişkin genel 
kabul gören ilkelerle uyumlu değildir". (ILO, agr., s. 46)
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Öte yandan, sendikalar üzerinde yürütülen polis denetiminin de özellikle son 
yıllarda kazandığı görünümün, uluslararası normlar karşısında taşıdığı anlam bir hayli 
tartışmalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu konudaki görüşünü ise şu cümlelerden 
saptamak mümkündür:

"Sendika toplantılarında polislerin hazır bulunlaları, 87 no. lu Sözleşmenin 3. 
maddesi nedeniyle kamu yetkililerinin kaçınmaları gereken bir müdahale oluşturur." (Aynı 
kaynak, s. 139)

"Mesleki kuruluşlara toplantılarında kamu yetkilisi bulundurulması yükümlülüğünün 
getirilmesi,'hiç b ir şüpheye yer bırakmayacak biçimde, bu örgütlerin özgür çalışmalarına 
kısıtlama getirir." (Aynı yer.)

g) Bakanlar Kurulunun Teşmil Yetkisi
2822 Sayılı yasanın 11. maddesi, Bakanlar Kurulu'na bir işkolunda en çok üyeye 

sahip sendikanın yapmış olduğu bir toplu iş sözleşmesini dilerse "tamamen"değiştirerek 
o işkolunda toplu iş sözleşmesi bulunmayan diğer işyerlerine de teşmil etme yetkisini 
tanımıştır. Bu yetki, bir işkolundaki işyerlerinin önemli bir bölümünün, gönülü toplu 
pazarlık sisteminin dışına çıkarılması ve bu işyerlerindeki ilişkilerin Bakanlar Kurulu 
tarafından düzenlenmesi yolunda kullanılmaya elverişlidir. Böyle bir hükmün 98 no. lu 
sözleşmenin öngördüğü özgür toplu pazarlık hakkına aykırılığı ortadadır.

h) Hak Grevi Yasağı
Gerek Anayasanın 54. maddesi gerekse 2822 sayılı yasanın 25. maddesi, grevi 

yalnızca "toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında" başvurulabilecek bir hak olarak 
sınırlam ıştır. Öte yandan, uygulanmakta olan bir toplu iş sözleşmesinin 
yorumlanmasından doğan uyuşmazlıklarda çözüm yolu olarak, 60. madde, yetkili iş 
mahkemesine başvurulmasını öngörmüştür. Buna karşılık, toplu iş sözleşmesinin ihlali 
halinde çözüm yolu belirlenmemiştir.

Yani, hak grevi yasaklanmıştır. Bunun anlamı, hakların kâğıt üzerine geçirilmesi 
için -önemli kısıtlamalarla- tanınmış olan grev hakkının, bu hakları hayata geçirmek için 
hiç tanınmamış olmasıdır. '

ı) Grev Hakkının Kullanımı
2822 Sayılı yasanın 47. maddesine göre, grev hakkı "mili serveti tahrip edecek 

şeklide kullanılamaz."En değerli milli servet olan emeğin hakkı için başvurulabilecek son 
çare olan her grevin, üretimin durmasına yol açması nedeniyle "milli serveti tahrip"olarak 
yorumlamaya eğilimli bir anlayış çerçevesinde, grev hakkının kullanımı imkânsızlaşabilir.

Öte yandan, aynı maddede yer alan bir başka hükme göre, "grev esnasında greve 
katılan işçilerin ... kasıtlı veya kusurlu hareketleri sonucu, grev uygulanan işyerlerinde 
sebep oldukları maddi zarardan sendika sorumludur" . Aynı bir tüzel kişiliği olan 
sendikanın, yetkili organlarının kararı ve teşviki olmaksızın doğabilecek herhangi bir 
zarardan sorumlu tutulmasının çağdaş ceza hukukunun temelerinden birini oluşturan 
"cezaların şahsiliği"ilkesi ile bağdaştırılması olanaksızdır.

i) Grev Uygulaması
2822 Sayılı Yasanın, grev uygulamasıyla ilgili olarak 37, 38, 39 ve benzeri diğer 

maddelerinde işverene tanınan avantajlar vu buna karşılık 40. maddede grev 
gözcülerinin faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar, grevin uygulanmasını fiilen 
imkânsızlaştırıcı ek unsurlar doğurucu niteliktedir.
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE VE BU HAKKIN KORUNMASINA
İLİŞKİN 1948 TARİHLİ VE 87 SAYILI SÖZLEŞMENİN TEMEL

HÜKÜMLERİ *
Kabul Tarihi: Yürürlük Tarihi:
9.7.1948 . 4.7.1950

l.nci BÖLÜM SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
Madde 1
Bu Sözleşmeyi onaylayan, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün her üyesi, aşağıdaki 

hükümleri yürürlüğe koymayı taahhüt eder.
Madde 2
Çalışanlar ve işverenler, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, ve önceden izin 

almaksızın, diledikleri örgütleri kurma ve, yalnızca tüzüklerine uyma koşuluyla, bu 
örgütlere üye olma hakkına sahiptirler.

Madde 3
1. Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve yönetmeliklerini hazırlama, 

temsilcilerini özgürce seçme, yönetim ve faaliyetlerini örgütleme ve faaliyet programlarını 
oluşturma hakkına sahiptirler.

2. Kamu makamları, bu hakkı sınırlayıcı ve yasal olarak kullanımını engelleyici her 
türlü müdahaleden kaçınmak zorundadırlar.

Madde 4 ■
Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, idari yolla, kapatılmaya ve askıya alınmaya 

tabi tutulamaz.
Madde 5
Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, federasyonlar ve konfederasyonlar kurma ve 

bunlara üye olma hakkına sahiptirler ve federasyonlar veya konfederasyonlar, 
çalışanların ve işverenlerin uluslararası örgütlerine üye olma hakkına sahiptirler.

Madde 6
Yukarda zikredilen, 2, 3 ve 4 no. lu maddelerin hükümleri, çalışanların ve 

işverenlerin federasyonlarına ve konfederasyonlarına uygulanır.
Madde 7
Çalışanların ve işverenlerin, federasyonlar ve konfederasyonlar dahil her türlü 

örgütlerinin tüzel kişilik kazanması, yukarda zikredilen 2, 3 ve 4 no. lu maddelerin 
uygulanmasını kısıtlayıcı hükümlere bağlanamaz.

Madde 8
1. Çalışanlar, işverenler ve bunların kendilerine ait olan örgütler, bu Sözleşme ile 

kendilerine tanınan hakların kullanımında, diğer kişiler ve örgütlü topluluklar gibi, ülke 
mevzuatına uymak zorundadırlar.

2. Ülke mevzuatı, bu Sözleşmede öngörülen güvenceleri zedelememeli ve bu 
yönde kullanılmamalıdır.

Madde 9
1. Bu Sözleşme ile öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına 

hangi ölçüde uygulanacağı, ülke mevzuatı tarafından belirlenir.

Türkiye bu sözleşmenin kabulünde olumlu oy kullanmış; ancak, henüz onaylamamıştır
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2. Uluslararası Çalışma Örgütü Anayasasının 19.ncu maddesinin 8.nci paragrafı 
uyarınca, bu Sözleşmenin herhangi bir üye tarafından onaylanması, daha önce mevcut 
olup, silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına bu Sözleşme İle öngörülen güvenceleri 
tanımakta olan, her türlü yasa, hüküm, gelenek ve anlaşmayı değiştirici anlamda kabul 
edilemez.

Madde 10
Bu Sözleşmede, "örgü?" deyimi, çalışanların ve işverenlerin çıkarlarını koruma ve 

geliştirme amacı taşıyan her türlü örgütü ifada etmektedir.

Il.nci BÖLÜM SENDİKA HAKKININ KORUNMASI

Madde 11
Bu Sözleşmeyi onaylayan, her Uluslararası Çalışma Örgütü üyesi, sendika 

hakkının özgürce kullanımının, çalışanlara ve işverenlere sağlanması amacıyla, gerekli 
ve uygun her türlü önlemi almayı taahhüt eder.

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI 
PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK 98 NUMARALI 

MİLLETLERARASI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ *

Kabul Tarihi: Yürürlük Tarihi:
1.7.1949 18.7.1951

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Sanfransisko'ya davet 
edilerek orada 18 Haziran 1949'da 32.nci toplantısını yapan Millitlerarası Çalışma 
Teşkilâtı Genel Genel Konferansı, toplantı gündeminin 4. maddesini teşkil eden, 
Teşkilâtlanma ve kollektif müzakere hakkı prensiplerinin uygulanmasına müteallik 
muhtelif teklifleri kabul etmeye, bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına 
karar verdikten sonra, Bindokuzyüz kırkdokuz yılı Temmuzunun birinci günü, 
teşkilâtlanma ve kollektif müzakere hakkına dair 1949 Sözleşmesi adını taşıyacak olan 
aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder:

Madde 1
1. İşçiler çalışma hususunda sendika hürriyetine halel getirmeye matuf her türlü 

fark gözetici harekete tam bir himayeden faydalanacaktır.
2. Böyle bir himaye, bilhassa,
a) Bir işçinin çalıştırılmasını, bir sendikaya girmemesi veya bir sendikadan çıkması 

şartına tabi kılmak;
b) Bir sendikaya üye olması yahut çalışma saatleri dışında veya işverenin 

muvafakati ile çalışma saatlerinde sendika faaliyetlerine iştirak etmesinden dolayı bir 
işçiyi işinden çıkarmak veya başka suretle onu izrar etmek; maksatları güden 
hareketlere müteallik hususlarda uygulanacaktır.

* 8.8.1951 T ve 5834 sayılı Kanunla Türkiye tarafından onaylanmıştır 
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Madde 2
1. İşçi ve işveren teşekkülleri, gerek doğrudan doğruya, gerek mümessilleri veya 

üyeleri vasıtasiyle, birbirlerinin kuruluşları, işleyişleri ve idarelerini müdahalede 
bulunmalarına karşı gerekli surette himaye edileceklerdir.

2. Bilhassa işçi teşekküllerini bir işverenin veya bir işveren teşekkülünün 
kontrolüne tabi kılmaya, bir işverenin veya bir işveren teşekkülünün kendi nüfuzu altına 
alınmış işçi teşekkülleri ihdasını tahrik etmeye veya işçi teşekküllerinin mali yollarla veya 
başka bir şekilde desteklemeye matuf tedbirler, bu maddedeki manası ile müdahale 
hareketlerinden sayılır.

Madde 3
Bundan önceki maddelerde tarif olunan "teşkilâtlanma hakkı" na riayet edilmesini 

sağlamak üzere icabettiği takdirde milli şartlara uygun teşkilât kurulacaktır.
Madde 4
Çalışma şartlarını kollektif mukavelelerle tanzim etmek üzere işverenler veya 

işveren teşekkülleriyle işçi teşekkülleri arasında ihtiyari müzakere usulünden 
faydalanılmasını ve bu usulün tam bir surette geliştirilmesini teşvik etmek ve 
gerçekleştirmek için lüzumu halinde milli şartlara uygun tedbirler alınacaktır.

Madde 5
1. Bu sözleşmede derpiş olunan teminatın ne gibi hallerde Silâhlı Kuvvetler ve 

Zabıta Kuvvtlerine hangi ölçüde uygulanacağı milli mevzuatla tayin edilecektir.
2. Bu Sözleşmenin bir üye tarafından onanması bu Sözleşmede derpiş edilen 

teminatı Silâhlı Kuvvetlere ve Zabıta Kuvvetleri mensuplanma veren mevcutbir kanuna, 
kararı teammüle veya anlaşmaya, Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 19. 
maddesinin 8. paragrafında yazılı prensipler gereğince, halel getirmez.

Madde 6
Bu Sözleşme, Devlet memurlarının durumları ile alâkalı değildir ve hiç bir surette, 

onların haklarına veya statülerine halel getirmez. .
Madde 7
Bu Sözleşmenin resmi onama belgeleri Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel 

Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir.
Madde 8
1. Bu Sözleşme, onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı üyelerini ilzam eder.
2. Bu .Sözleşme, iki üyenin onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil 

edildikten ancak 12 ay sonra yürürlüğe girer.
3. Bu Sözleşme, onu sonradan onayan üyeler için onama belgesinin tescil 

edilmesinden 12 ay sonra yürürlüğe girer.
Madde 9
1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 35. maddesinin ikinci fıkrasına 

uygun olarak, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek olan 
beyanların şu hususları bildirmesi lazım gelir:

a) ilgili üyenin Sözleşme hükümlerinde hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanacağını 
taahhüt ettiği ülkeler;

b) Sözleşme hükümlerinde değişiklikler yapılarak uygulanacağını taahhüt ettiği 
ülkeler ve bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğu; (
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c) Sözleşmenin uygulanamayacağı ülkeler ve bu gibi hallerde Sözleşmenin 
uygulanamamasının sebepleri; .

d) Sözleşme hakkındaki kararını vaziyetin daha ziyade tetkikine kadar talik ettiği 
ülkeler.

2. Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde zikrolunan taahhütler, 
onamanın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doğuracaktır.

3. Her üye, bu maddenin birinci fıkrasının b, c ve de bentleri gereğince, daha evvel 
yapmış olduğu beyanda mevcut ihtirazi kayıtların hepsinden veya bir kısmından, yeni bir 
beyan ile vazgeçebilecektir.

4. Her üye, 11. madde hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmenin 
feshedilebileceği devreler zarfında, Genel Müdüre, daha evvelki herhangi bir beyanın 
hükümlerini herhangi bir bakımdan değiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir 
beyan gönderebilecektir.

Madde 10
1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasasının 35. maddesinin 3. ve 5. fıkraları 

uyarınca Genel Müdüre gönderilen beyanlar, Sözleşme hükümlerinin ülkede değişiklerle 
mi, yoksa değişiklik yapılmadan mı, uygulanacağını bildirmelidir; beyan, Sözleşme 
hükümlerinin değişiklikler kaydiyle uygulanacağını bildirdiği zaman, bu değişikliklerin 
nelerden ibaret olduğunu belirtmelidir.

2. İlgili üye yahut üyeler veya Milletlerarası Makam, daha evvelki bir beyanla 
bildirilen değişikliği ileri sürmek hakkından daha sonraki bir beyanla tamamen veya 
kısmen vazgeçebilecektir.

3. İlgili üye yahut üyeler, veya Milletlerarası makam, 11. madde hükümlerine uygun 
olarak, Sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında, Milletlerarası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürüne, daha evvelki bir beyanın hükümlerinin herhangi bir başka' bakımdan 
değiştiren ve bu Sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu belirten yeni bir beyan 
gönderebilecektir.

Madde 11
1. Bu Sözleşmeyi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on 

yıllık bir devre sonunda. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve 
bu Müdürün tescil edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih, tescil tarihinden ancak 
bir yıl sonra muteber olacaktır.

2. Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık 
devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında, bu madde gereğince feshetmek ihtiyarını 
kullanmayan her üye, yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra 
bu Sözleşmeyi her on yıllık devre bitince, bu maddede derpiş olunan şartlar içinde 
feshedebilecektir.

Madde 12
1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilât üyeleri tarafından 

kendisine bildirilen bütün onama, beyan vu fesihlerin tescil olunduğunu Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerine tebliğ edecektir.

2. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen Sözleşmenin 
ikinci onama belgesinin tescil olunduğunu teşkilât üyelerine tebliğ ederken, bu 
sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında teşkilât üyelerinin dikkatini çekecektir.

Madde 13
Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince, tescil 

etmiş olduğu bütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler
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Andlaşmasının 102. maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine ulaştıracaktır.

Madde 14

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her 10 yıllık bir devre sonunda, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki 
bir Raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamaman veya kısmen değiştirilmesi 
meselesinin Konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar verecektir.

Madde 15

1. Konferansın bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme 
kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme başkacak hükümler ihtiva eylemediği takdirde:

a) Tadil edici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukardaki 
14. madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni Sözleşme yürürlüğe girmiş olmak 
kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve kendiliğinden feshini tazammun edecektir.

b) Tadil edici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme, 
üyelerin onanmasına artık açık bulundurulmayacaktır.

2. Bu Sözleşme, onu onayıp datadil edici Sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler 
için, herhalde şimdiki şekil ve muhtevası ile muteber olmakta devam edecektir.

Madde 16
Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir.
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BATI MODELİ DEMOKRASİNİN  
GEPjŞME KOŞULLARI

Erhan KOKSAL



GİRİŞ

Günümüzde üzerinde en çok söz edilen ve tartışılan siyasal konulardan birisi 
demokrasi ya da demokratik sistemdir. Hemen hemen dünyadaki tüm ülkeler kendi 
sistemlerinin demokratik bir sistem olduğunu ileri sürmekte, hatta açıkça otoriter 
nitelikler sergileyen sistemler bile son amaçlarının gerçek bir demokrasi olduğunu iddia 
etmektedirler. Ekonomik sistem olarak ayrılıkları çok belirgin olan Doğu ve Batı Bloklarına 
dahil ülkeler, siyasal sistem olarak demokrasiyi en iyi biçimde kendilerinin 
gerçekleştirdiği yolunda karşılıklı savlar geliştirmekte, yeni yeni demokrasi kavramları 
ortaya atmaktadırlar.

Demokrasi etrafından yoğunlaşan bu tartışmalar yalnız günümüzün konusu da 
değildir. Antik çağların Yunan demokrasilerinden bu yana, hemen hemen tüm çağlarda, 
demokratik sistemle ilgili tartışmalara rastlamak olanağı vardır. Ancak bu tartışmaların 
zaman içinde değişik kılıklara büründükleri de bir gerçektir. Demokrasi adından söz 
edilmemekle birlikte, ona temel olan kavramların gelişmesinde büyük etkileri olan birçok 
tarihsel olay, aslında bir demokrasi sorunundan başka birşey değildir. Örneğin, Roma 
Kilisesi'nin bağnazlığına bir tepki olarak ortaya çıkan Protestanlık ve bunu izleyen 
gelişmeler aslında üzeri örtülü bir düşünce özgürlüğü savaşıdır.

Demokrasi aslında son çağların olgunlaştırdığı bir sistemdir. Kavram olarak Antik 
Yunan'dan bu yana bilinen bu rejim son iki yüzyıl içinde çağdaş niteliklerini kazanmıştır. 
Bu nedenle, içinde bulunduğumuz yüzyıl demokrasinin en fazla yaygınlaşmağa başladığı' 
ve kendi içinde bütünlüğe sahip siyasal bir sistem olarak en fazla tartışıldığı bir dönem 
olmuştur. Özellikle ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra birçok yeni bağımsız devletin ortaya 
çıkması, bunların hiç değilse başlangıçta demokratik rejimi deneme çabalarında 
bulunmaları konuya yeni bir boyut eklemiştir.

Fazla ayrıntılı olmayan gözlemler bile göstermektedir ki, demokratik sistem bazı 
ülkelerde büyük sorunlara yol açmadan rahatlıkla işlediği halde öteki ülkelerde ciddi 
aksaklıklara neden olmaktadır; hatta giderek sistem tümüyle ortadan kalkmaktadır. Bu 
son durumun tipik örneklerini İkinci Dünya savaşından sonra bağımsızlıklarını kazanmış 
olan ülkelerde görebilmekteyiz. Özellikle eski İngiliz sömürgeleri, bağımsızlığa 
Westminster tipi parlamenter demokrasi düzeni ile girdikleri halde, çok kısa bir süre 
içinde demokratik niteliklerini kaybetmişler ve askeri darbelerle irili ufaklı diktatörlüklere 
dönüşmüşlerdir.

Dikkati çeken bir başka gözlem de sistemin denenip de başarıya ulaşamadiğı 
ülkelerin hepsinin gelişmemiş ülkeler oluşudur. Bu ülkeler yalnız ekonomik açıdan değil, 
akla gelebilecek tüm açılardan geri kalmış ülkelerdir. Buna karşın demokrasinin yerleştiği 
ve iyi bir biçimde işlediği ülkelerde ise ilk dikkati çeken özellik, bu ülkelerin hemen hemen 
hepsinin belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmış olmalarıdır. Özellikle demokrasinin 
ekonomik gelişme ve değişmeye koşut bir biçimde geliştiği Ingiltere, Fransa, Amerika 
Birleşik Devletleri gibi ülkelere bakılırsa, demokratik sistemin ekonomik sistemin 
değişmesine uyan siyasal bir değişmeyi vurguladığı söylenilebilir.

Burada hemen önemli bir tehlikeye değinmekte yarar vardır. Yukarıda 
söylenilenlerden, acele bir yargı ile, sorunun bir ekonomik gelişmişlik sorunu olduğu 
sonucuna varmak olanağı vardır. Böyle bir yargı çok yanlıştır. Daha sonra ayrıntılı olarak 
belirtileceği gibi, demokrasinin yerleşmesi ve yaşaması yalnız ekonomik gelişmişliğe 
bağlanılamaz. Nitekim ekonomik bakımdan gelişmiş olduğu halde siyasal sistemi 
demokrasi olmayan ülkeler bulunduğu gibi, demokrasiden dikta rejimlerine geçmiş ülkeler 
de vardır. Birinci gruptaki ülkelere Sovyetler Birliği, ikinci gruptaki ülkelere de Nazi
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Almanyası örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan tam anlamıyla gelişmemiş olmakla 
birlikte demokrasiyi, sarsıntılarla ve kesintilerle de olsa, sürdüren ülkeler de vardır. 
Örneğin Türkiye ve Hindistan böyle ülkelere örnek olarak gösterilebilir.

Bu örnekler sorunun yalnız ekonomik gelişmişlikle ilgili olmadığını göstermektedir. 
Toplumsal değişme ve bunun sonucunda ortaya çıkan farklı toplumsal yapı, toplumsal ve 
siyasal değerler sistemi, ekonomik ve siyasal denge, siyasal birlik ve bütünlük gibi 
etkenler de önemlidir. Birinci Dünya Savaşı yenilgisi, imzalanmak zorunda kalınan 
koşulları çok ağır barış, 1929 bunalımı ve ekonomik güçlükler, militarist Junkers 
değerlerine bağlı toplum olmasaydı belki de Almanya Nazizme kaymazdı. Bunun gibi, 50'li 
yıllarda başlayan ekonomik değişmeye koşut olarak çok partili yaşama girmesi, 
geleneksel toplum yapısı ile değerler sisteminin bu süreçte değişmeğe başlaması 
Türkiye'de demokrasinin, sarsıntılarla da olsa, devam etmesinde etkili olmuştur 
denilebilir.

Bu durumun nedenleri nelerdir? Gelişmiş ülkelerde hangi etkenler dengeli bir 
demokrasinin korunmasında ve işleyebilmesinde baş rolü oynamaktadır? Demokrasi bu 
ülkelerde niçin sağlıklı bir yapıya sahiptir? Tüm bu sorular ve bunların etrafında 
yoğunlaşan sorunlar bizi demokrasinin sağlıklı gelişmesi için gerekli koşulların 
incelenmesine yöneltti. Demokrasinin hangi koşullarda geliştiğini öğrenmek, onun niçin 
ve nasıl sağlıklı bir biçimde işlediğinin açıklanmasında da yardımcı olabilecektir. Bu 
nedenle çalışmamızda Batı tipi demokrasinin gelişme koşulları incelenecektir.

Konu ile ilgili olarak geliştirdiğimiz hipotez şudur: Batı modeli demokrasi endüstri 
devrimi ile başlayan ekonomik gelişmeğe bağlı ve onun sonucu olarak ortaya çıkan 
"çoğulcu” bir toplumsal yapıda belli toplumsal değerlere dayalı, modern ulusal devlet 
dediğimiz siyasal çerçevede oluşmuş bir sistemdir. Bu nedenle ekonomik gelişme, 
çoğulcu toplum ve bu toplumun değerleri, siyasal birliğe dayalı ulusal devlet bu sistemin 
en belirleyici koşullarıdır, incelemenin sonunda bu hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı 
ortaya çıkacaktır.

Bu noktada karşımıza hemen kapsamı çok geniş olan inceleme alanının 
sınırlandırılması sorunu çıkmaktadır. Önce demokrasi denildiği zaman bundan ne tür 
demokrasinin anlaşılması gerektiği saptanmalıdır. İncelememiz açısından demokrasi 
denildiği zaman bundan Batı modeli demokrasi anlaşılmalıdır. Bilindiği gibi sosyalist 
ülkelerde de kendi siyasal sistemlerinin demokrasi olduğu yolunda savlar ileri 
sürülmekte, hatta gerçek demokrasinin sosyalist demokrasi olduğu kabul edilmektedir. 
Biz bu savlardan hangisinin doğru olduğu gibi bir sorunu bir yana bırakarak yalnız batı 
modeli demokrasi ile ilgilendiğimizi belirtmekle yetineceğiz.

Kapsamla ilgili bir başka sorun da demokrasilerin tarihsel evrimi ile ilgilidir. Bilindiği 
gibi demokrasi terimi Antik Yunan'dan bu yana belli siyasal sistemleri adlandırmakta 
kullanılmıştır. Bu sistemlerin tüm özellikleri ile aynı olduğunu ileri sürmek olanaksızdır. Bu 
nedenle geçmiş çağların demokrasi anlayışı ve buna dayalı siyasal sistemler de kapsam 
dışında bırakılmışlardır.

İncelemenin kapsamı dışında bırakılan bir başka konu da demokratik rejimin felsefi 
temelleri ile ilgili olarak yapılan kapsamlı tartışmalardır. Bu tartışmalar demokratik 
sisteme temel olan bazı kavramlar (eşitlik, özgürlük, vb.) üzerinde yapılmıştır ve 
yapılmaktadır. Ne var ki bu kavramlar üzerinde anlaşmaya da varılamadığı bir gerçektir. 
Burdan hareketle giderek demokrasinin olmadığı sonucuna bile ulaşılabilir; halbuki tüm 
bu tartışmaların dışında ve kavramsal tartışmaların ötesinde böyle bir sistem vardır ve 
bazı ülkelerde aksaksız işleyebilmektedir. Bu nedenle bu tartışmalar da kapsam dışında 
bırakılmıştır.
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Öte yandan işin "ideal demokratik sistem" kavramı ile ilgili bir yönü de vardır. Başka 
bir deyişle, acaba demokratik sistem adı altında uygulanmakta olan sistem, 
demokrasinin en iyi işlemekte olduğu ülkelerde bile, ne derecede demokratik niteliklere 
sahiptir? Soruna bu açıdan yaklaşmak bizi belki çok ilginç sonuçlara ulaştırabilir; ancak 
uygulamanın birçok yönü ile ideale uzak olması yine sistemin tümüyle yadsınması 
sonucunu doğurabilir. Konumuz açısından bu yaklaşımdan da uzak kalacağız.

Araştırmanın sınırı ve kapsamı saptanırken gözönünde tutulan bir başka nokta da 
Batı modeli demokrasilerin de tek düze bir sistem oluşturmadıklarıdır. Çeşitli ülkelerdeki 
uygulamaları ile demokratik sistem ayrılıklar göstermektedir. Kıta Avrupası'ndaki 
demokrasi ile Ingiliz demokrasisi ayrı özelliklere sahiptirler. Amerikan demokrasisi ise 
hem Avrupa, hem de İngiliz demokrasisinden farklıdır. Denilebilir ki demokrasinin iyi 
işlemekte olduğu her ülkenin siyasal sistemi kendine özgü bir model oluşturmaktadır. Ne 
var ki önemli olan bu sistemlerin birçok ortak temel niteliğe sahip olmalarıdır. Bu ortak 
niteliklerin bir araya getirilmesi ve bir bütün oluşturması ile ortaya Batı modeli demokrasi 
diyebileceğimiz bir sistem çıkmaktadır. İşte bizim üzerinde duracağımız ve incelememize 
temel alacağımız model bu olacaktır; o halde herşeyden önce bu modelin tanımlanması 
gerekmektedir. Başka bir deyişle demokrasinin ne olduğu ve ne olmadığı belirtilmelidir. 
Bundan sonra bu temel modelin niteliklerine kısaca değinmekte yarar vardır. En son 
olarak da bu modelin gelişme koşulları incelenmelidir. Böylece hipotezimizin doğrulanıp 
doğrulanmadığı ortaya çıkacaktır. Makalenin bundan sonraki bölümlerinde konu bu sıra 
ile incelenecektir.

DEMOKRASİ NEDİR?
Demokrasi ile ilgilenen ve bu konuda yazmağa çaba gösteren herkesin karşılaştığı 

çok önemli bir güçlük vardır: Demokrasi nedir sorusuna uygun bir cevap bulmak... Belki 
biraz abartarak denilebilir ki, hemen hemen her yazarın kendine özgü bir tanımı vardır. 
Soruna belli açılardan bakıldığında bu tanımların sayılarının daha da artması olasıdır. 
Giovanni Sartori Demokrasi Teorisi adlı ünlü yapıtının başına Tocqueville'in şu sözlerini 
alarak başlamıştır: t

"En büyük karışıklığı ortaya çıkaran şey bizim, demokrasi ve demokratik hükümet
sözlerini kullanış biçimimizdir. Bu sözler tanımlanmadıkça ve bu tanım üzerinde
anlaşmaya varılmadıkça, insanlar daha çok, despotlarla demagogların yararına
olabilecek bir kargaşa ortamında yaşayacaklardır."'*1)
Sartori bu sözleri yapıtının başına koymakla bir yandan sorunun önemine 

değinmekte, öte yandan da yapmağa çalıştığı işin ne denli güç olduğuna dolaylı olarak 
işaret etmektedir.

Sartori daha sonra demokrasiyi tanımlamanın güçlüğünü özetle şu nedenlere 
bağlamaktadır:

1. Demokrasi terimi kavramı açıklamaya yetmemektedir; çünkü olması gereken ile 
gerçekte olan demokrasi aynı şeyler değildir. Buna karşın her ikisi de aynı terimle ifade 
edilmeğe çalışılmaktadır.

2. Demokrasinin yönetilenin yönetici olması ilkesi de güçlüklere yol açmaktadır. Bu 
tanımlama önderlik ve seçkinler kavramlarını dikkate almamaktadır.

3. Bir başka güçlük de domokrasinin ne olmadığını saptamaktır. ■
4. Ayrıca siyasal demokrasi ile ekonomik demokrasi kavramlarını birbirlerinden 

ayırmak da çok kolay değildir.*2)
Aynı konuda Jpseph Schumpeter ise başka güçlüklere değinmektedir. Bir defa,
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demokrasi kelimesini oluşturan halk (demos) ile yönetmek (kratein) kavramlarının 
tanımlanması çok zordur. Öte yandan, halkın yönetimi kavramı yerine halk tarafından 
kabul edilen yönetim kavramını koysak bile sorun çözümlenmemektedir; çünkü 
demokrasi olmadığı halde halkın benimsediği yönetimler vardır.<3>

Bir başka yazar, Saul K. Padover, kavramın gerek kuramsal, gerek uygulama 
açısından ne anlama geldiğinin bilinmemekte olduğuna değinmekte,bunun da ötesinde 
çok değişik sistemlere sahip olan ülkelerin bile demokrasiyi bir ideal olarak 
yadsımadıklarına ve gerçek demokrasinin kendi sistemleri olduğu savını ileri sürdüklerine 
işaret etmektedir.(4)

Bu konuda çeşitli yazarlardan daha fazla örnek vermeğe gerek yoktur. Ortada 
bulunan yadsınamaz gerçek demokrasinin ne olduğunu tanımlamanın çok zor olduğudur. 
Kanımızca bu zorluğu yaratan başlıca dört etken vardır.

Batı modeli demokrasileri birbirinin tıpatıp aynı sistemler olarak görmek yanlıştır. 
Her sistemin kendisine özgü gelenekleri ve bunlara uygun nitelikleri vardır. Bunlara göre 
de değişik faktörlere dayalı değişik demokrasi tanımları ortaya çıkabilmektedir.

Bunun gibi ayrı yazarların ayrı öğelere önem vermesi de demokrasi tanımını 
çeşitlendirmektedir. Örneğin Harold Laski ekonomik sisteme önem verirken, Thomas 
Jefferson eşitlik, özgürlük ve doğal haklara sahip olma öğelerine ağırlık vermektedir.

Bir başka güçlük de tarihin çeşitli dönemlerinde demokrasi ile ilgilenen filozof ve 
düşünürlerin demokrasi kavramına ilişkin düşünceleri arasındaki farklardan ileri 
gelmektedir. Bu düşünürlerin yaşadıkları çağların etkileri eserlerinde görülmekte, 
dolayısiyle onların demokrasi kavramları da bu çerçevede oluşmaktadır. Bu da tanım 
güçlüklerine yol açmaktadır.

Farklı terminoloji de bir sorun yaratmaktadır. Değişik kişilerce kullanılan değişik 
terimler demokrasi tanımını da güçleştirmektedir. Aynı kavram için değişik terimler 
kullanılması büyük bir karışıklığa neden olmaktadır.lnsanlar aynı şeyden bahsettiklerini 
sanarak farklı şeyler söylemekte, ya da farklı şeyler söylediklerini sanarak aynı şeyden 
bahsetmektedirler.

Buraya kadar yapılan açıklamalar Batı modeli demokrasinin nerdeyse 
tanımlanamıyacak bir kavram olduğu izlenimini yaratmaktadır. Aslında konumuz 
açısından gerekli olan, demokrasiyi tanımlamaktan çok, batı modeli demokrasi denilen 
siyasal sistemin bir model olarak niteliklerini saptayabilmektir. Ne var ki bunu yapmadan 
önce demokrasi olmayan sistemlerin belirlenmesi, başka bir deyişle, nelerin demokrasi 
olmadığının saptanması da gerekmektedir. Böylece demokrasi olduğu saptanan 
sistemlerin ortak niteleklerini birleştirerek bir "Batı demokrasisi" modeli oluşturulabilir.

DEMOKRASİ NE DEĞİLDİR?
Aslında demokrasinin ne olmadığını saptamak da, ne olduğunu saptamak kadar zor 

bir iştir. Burada da kavram karışıklık ları, fe lsefi tartışmalar, vb. konuyu 
karmaşıklaştırmaktadır. Her şeyden önce ideal ve olgun bir demokratik sistemin varlığı 
tartışılabilir; dolayısiyle bundan uzaklığı oranında hiçbir sistem demokrasi değildir 
denilebilir. Ne var ki biz konunun bu yönünü tartışma dışında bırakıp, daha ilk bakışta 
demokratik niteliklere sahip olmadığında herkesin görüş birliği içinde oldukları sistemleri 
ayıklamaya çaba göstereceğiz. Bu açıdan bakıldığında bazı sistemlerin demokratik 
olmadıklarını saptamak fazla güç olmamaktadır.

Herşeyden önce tümüyle bir tek hükümdarın iradesine bağlı siyasal sistemlerin 
hiçbirisini demokrasi saymak olanağı yoktur. Bu siyasal sistemlerin en klasik biçimi
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monarşilerdir. Günümüzde oldukça azalmakla birlikte bu sistemler hâlâ vardır ve Antik 
Yunandan bu yana demokrasinin tam karşıtı olarak kabul edilmektedirler. Baştaki kişinin 
iyi ya da kötü yönetimi, müşfik ya da zalim oluşu, devletin bir anayasaya sahip olması ya 
da olmaması, bir yasama meclisinin bulunup bulunmaması sistemin demokratik olmayan 
niteliği değiştirmemektedir. Bir tek kişinin sistemi tümü ile etkisi altında tutması olgusu bu 
sistemi demokrasiden ayıran en belirgin özelliktir.

Nitelikleri açısından monarşi olmadıkları halde onun kadar otoriter ve tümüyle 
totaliter sistemleri de demokrasi saymak olanağı yoktur. Bu sınıfa daha çok çağdaş 
totaliter sistemler girmektedir. Bu sistemlerin en belirgin özelliği, bir tek siyasal partinin 
tüm sisteme damgasını vurmasıdır. Muhalefetin olmayışı, ya da en iyi olasılıkla yalnız 
parti içinde işlerlik kazanabilmesi bir başka önemli özelliktir. Parti yönetiminin siyasal 
alandaki etkinliği, monarşilerdeki monark ile çevresinin etkinliğini anımsatmakla birlikte 
yönetici kadronun parti öğretisine bağlı ve onunla sınırlı olmaları farklılık yaratmaktadır. 
Bu sistemlerin halk tarafından benimsenmiş olması onları demokratik yapmağa yeterli bir 
neden değildir. Tekparti ve partinin egemen niteliği, bunları demokratik sistemler olarak 
saymamıza engel olmaktadır.

Demokrasiye biçimsel açıdan çok benzeyen sistemleri de gerçek demokrasilerden 
ayırmak gerekmektedir. Bu sistemleri Batı'nın işleyen demokratik sistemlerinden ayırmak 
oldukça zordur. Batı demokrasilerinde bulunan birçok kurumun bu sistemlerde de 
bulunması çok aldatıcı olmaktadır. Örneğin bir parlamento vardır ve hatta parlementoda 
birden çok partinin temsilcisi de bulunmaktadır. Ne var ki bu partiler ya gerçek anlamda 
ve birbirlerinde ayrı görüşleri temsil eden partiler değillerdir ya da siyasal iktidarın izni ile 
kurulmuş, demokrasi görüntüsünü sağlamağa yönelik yapay kurumlardır. Türkiye'nin 
siyasal yaşamında bu tür partilere zaman zaman rastlanmıştır. Gerek cumhuriyete 
kadar, gerek cumhuriyetten sonra Atatürk'ün ölümüne kadarki dönemde Atatürk 
tarafından kurdurulmuş ya da kurulması onun tarafından özendirilmiş siyasal partiler 
olmuştur. Ne var ki bunlar belirli sınırların ötesine aştıkları zaman yaşamlarının sonuna da 
gelmişlerdir.

Bu sistemlerde demokratik görüntüyü sağlayan önemli öğelerden birisi de 
seçimlerdir. Belli sürelerle yasama meclisi seçimler yapılabilmektedir. Ancak bu 
seçimler, belli yöntemlerle, hep iktidardaki partinin utkusu ile sonuçlanmaktadır. Bu 
yöntemler ise normal demokratik yöntemlerden başkadırlar.

Özgürlüklerin güvence altında olması, örgütlerin serbestçe kurulabilmesi, basın 
özgürlügü gibi Batı modeli demokrasilerin öteki öğelerinin de, yasal planda, bulundukları 
söylenilebilir. Oysa tüm bu sayılan kurumlar birer boş kalıp olarak kâğıt üzerinde 
kalmaktadırlar.

Bu tip sistemler demokrasi değil, olsa olsa, demokrasiyi ilke olarak yadsımayan, 
ama gerçekte sistemi uygulamaya fazla da istekli olmayan ülkelerde, sadece görünüşü 
kurtarmak amacıyla kâğıt üzerinde kalmaktadırlar.

Buraya kadar ki açıklamalar hangi sistemlerin demokrasi olmadıklarını ortaya 
koymaktadır; ama hâlâ demokratik sistemin niteliklerini belirten bir tanımlama yapmış 
değiliz. Bir şeyin ne olmadığını bilmek de yararlıdır; ama yeterli değildir. O halde Batı 
modeli demokrasilerin niteliklerinin de belirtilmesi zorunludur.

DEMOKRASİNİN TEMEL NİTELİKLERİ
Batı modeli demokrasinin temel nitelikleri üzerinde çok şey yazılmış ve 

söylenmiştir. Burada bunların tümünün belirtilmesinde gerek yoktur. Bir fikir vermek 
açısından birkaç örneğe değinilecektir.
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R. Niebuhr ve P. Sigmund demokrasi için üç nitelikten söz etmektedirler: Toplumun 
birliği ve dayanışması, kişilerin özgürlüğüne inanç, toplumdaki ekonomik, siyasal ve 
toplumsal güçler arasında uyum ve eşitliğin sağlanması.<5)

Saul K. Padover ise kurumlar açısından demokrasinin en az beş niteliğinin 
bulunması gerektiğine işaret etmektedir: Yasa önünde eşitlik, oy vermede eşitlik, 
temsilcilerin periyodik seçimi, çoğunluk oyuna uygun yaşama ve politikanın 
saptanmasında siyasal eylem özgürlüğü.

J. Schumpeter ise demokrasi ile ilgili başka beş niteliğe değinmektedir: İyi niyetli 
bir insan materyali olmalıdır, siyasal mekanizmanın çalışması için gerekli siyasal 
kararların etkili bir genişliği olmalıdır, iyi işleyen bir bürokrasi olmalıdır, demokratik kendini 
denetim geçerli olmalıdır ve nihayet çeşitli düşüncelere karşı hoşgörü bulunmalıdır, t7)

Görüldüğü gibi demokrasi için yazarlar tarafından ileri sürülmekte olan nitelikler 
hem kişilere göre değişmekte, hem de kapsam açısından çok yetersiz kalmaktadırlar. 
Demokrasi toplumun hemen hemen tüm olguları ile ilgilidir. Bu nedenle Batı modeli 
demokrasinin daha kapsamlı bir biçimde artaya konulması gerekmektedir. Siyasal 
kurumlar, toplumsal, ekonomik ve siyasal yapı gözönünde tutulmadan Batı modeli 
demokrasinin niteliklerini belirlemek olanağı yoktur.

1. Siyasal Kurumlar Açısından Nitelikler
Demokratik sistemin en başta gelen özelliği seçimle oluşan bir siyasal iktidardır. Bu 

da, her şeyden önce, seçimle oluşan bir yasama meclisi ve ona karşı sorumlu olarak 
görev yapan, onun denetiminde bulunan bir yürütme organı demektir. Bu iki organın 
halkın istemini gösteren seçimler yoluyla oluşması önemli bir niteliktir. Bunun yanında, 
derecesi ve araçları değişmekle birlikte, her iki organın da karşılıklı olarak birbirlerini 
etkileyebilecek biçimde denge oluşturmaları gerekmektedir.

Bir başka organ ise denetleyici ve sınırlayıcı niteliğe sahip olan bağımsız yargı 
organıdır. Aslında yargı organının siyasal bir kurum sayılması söz konusu değildir. Ne var 
ki bağımsız yargının siyasal yaşamı etkileyen çok önemli işlevlerinin bulunduğu da 
yadsınamaz. Özellikle siyasal organların yasal yoldan denetlenmesi ve böylece onların 
siyasal yaşamı yozlaştırmalarına engel olması açısından bazen çok önemli işlevler 
düşmektedir yargı organlarına. Bu nedenle Batı modeli demokrasinin bağımsız yargıya 
büyük gereksinmesi vardır.

Siyasal partilerde Batı modeli demokrasinin önemli kurumlarından birisidir. Siyasal 
iktidarı ele geçirebilmek için yapılan savaşımın en önemli kurumlan siyasal partilerdir. 
Siyasal partileri olmayan bir demokratik sistem düşünülemez. Siyasal partilerin 
nitelikleri, bunların uymak zorunda oldukları kurallar, yapıları, dayandıkları sınıf ya da 
gruplar, doktrinleri ülkelere göre ayrılıklar göstermekle birlikte, her Batı modeli 
demokraside siyasal partiler vardır ve siyasal yaşamın en önemli öğeleridir.

İktidara doğrudan doğruya gelmeyi istememekle birlikte onu etkileyen, siyasal 
kararların alınmasında katkıda bulunan ya da bunların alınmasında ağırlığı bulunan baskı 
ve çıkar gruplarının da Batı modeli demokrasi içinde önemli yerleri vardır. Bunların varlığı 
sistemi güçlendirmekte, yokluğu ya da zayıflığı ise sistemin işleyişini olumsuz yönde 
etkilemektedir. İşçi ve işveren örgütleri, meslek kuruluşları, çeşitli amaçlarla kurulmuş 
dernekler gibi kurumların güçleri oranında siyasal etkinlikleri vardır ve demokratik siyasal 
yaşamdaki etkileri gözardı edilemiyecek düzeydedir.

Batı modeli demokrasilerin üzerinde durulması gereken bir başka tür kurumu da, 
kamu oyunun oluşmasında etkili rol oynayan basın ve yayın kurumlandır. Bunlar
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bağımsızlıklarının koruyabildikleri oranda, kamu oyunun yansız oluşturulmasında yararlı 
olabilmektedirler. Bu nedenle düşünce özgürlüğünü kısıtlayan her tür kuraldan ve 
davranıştan kaçınılmaya çalışılmaktadır. Hemen belirtmekte yarar vardır ki, Batı modeli 
demokrasilerin hepsinde basın ve yayın organlarının tümüyle bağımsız olduklarını ileri 
sürmek olanağı yoktur. Ne var ki, göreli olarak, bu ülkelerde basın ve yayın kurumlarının 
bağımlılığı, diğer ülkelere oranla, çok daha azdır; düşünce özgürlüğü ise nerdeyse 
sınırsız denilebilecek bir düzeydedir.

2. Toplumsal Yapı ile İlgili Nitelikler
Batı modeli demokrasilerde toplum sınıflı bir yapıya sahiptir. Tüm toplumların sınıflı 

bir yapıya sahip olmaları doğaldır. Ne var ki Batı modeli demokrasilerde bu sınıflardan 
birisinin diğerleri üzerinde çok belirgin ve baskıcı bir egemenliğinin bulunmaması çok 
önemli bir farklılıktır. Örneğin feodal bir toplumda olduğu gibi sınıflardan birisinin kesin 
üstünlüğü yoktur. Batı demokrasilerinde de bir sınıfın, örneğin Marxist görüşe göre 
sermaye sınıfının, öteki sınıflar üzerinde daha egemen olduğu söylenilebilir. Yine de 
bunun sınırsız bir egemenlik olduğu ileri sürülemez. Egemen sınıflar karşısında öteki 
sınıfların da önemli ağırlıkları ve kendilerini savunabilecek araçları vardır.

Toplumsal yapı ile ilgili bir başka niteliğe değinmekte de yarar vardır. Toplumsal 
akışkanlık, Batı demokrasisinin egemen olduğu ülkelerde, sınıfsal yapının sakıncalarını 
ve egemen sınıfın egemenliğini azaltacak bir işlev görmektedir. Gerek yatay, gerek 
düşey akışkanlığın oldukça yüksek bir düzeyde olması kişilerin bağımlılıklarını 
azaltabilmekte, dolayısıyle demokratik sistemin işlemesini kolaylaştırmaktadır.

Toplumsal yapı ile ilgili olarak değinilmesinde yarar olan bir başka nokta da 
toplumsal değerler sisteminin özelliğidir. Batı modeli demokrasilerde, bu sistemin 
işleyebilmesinde yardımcı olan değerler sistemi ortaktır. Bu ülkelerde insanların 
eşitliğine, özgürlüğüne, kişi dokunulmazlığına, doğuştan sahip olunan toplumsal ve 
ekonomik hakların varlığına, bireyin önemine verilen değer çok önemli bir öğedir. Bu 
değerlerin toplumun bireyleri tarafından tartışmasız kabul edilmiş olması bu toplumların 
ortak niteliği olarak belirmektedir.

3. Ekonomik Yapı ile ilgili Nitelikler
Batı demokrasilerinin rekabetçi pazar ekonomisi ile yakın ilişkisi olduğunu 

söylemek yanlış olmaz. Bu ekonomik sistemin gelişmesi ile Batı modeli demokrasinin 
gelişmesinin aynı zamanlara rastlaması, demokrasinin kapitalist ekonominin etkisi 
altında gelişmiş bir siyasal sistem olduğu yolunda görüşlerin ileri sürülmesine neden 
olmuştur. Ancak burada bir gerçeği belirtmekte yarar vardır: Batı modeli demokrasinin 
işlemekte olduğu her ülkede ekonok düzen rekabetçi pazar ekonomisidir. Şu andaki 
duruma göre sosyalist ekonomiye sahip ülkelerin hiçbirinde Batı modeli demokrasi 
yoktur. O halde siyasal bir sistem olarak Batı demokrasisi gelişmiş ve endüstrileşmiş 
rekabetçi bir ekonomik düzen çerçevesinde işlemektedir.

Ekonomik yapı ile ilgili bir başka nokta işçi ve işveren ilişkileri ile ilgilidir. Batı modeli 
demokrasilerin işleyebildiği ülkelerde bu iki sınıf arasındaki ilişkiler belli bir dengenin 
kurulabilmesini amaçlamaktadır. Toplumun iki sınıfı arasında doğal olarak bulunan çıkar 
çatışması sistemi yıkacak bir noktaya götürülmemektedir. Sendikal haklar, grev hakkı 
gibi araçlarla olanaklar ölçüsünde dengeli bir ilişkiler düzeni kurulabilmesi için 
mekanizmalar geliştirilmiştir.

Değinilmesi gereken bir başka nitelik de toplumsal ve siyasal düzeni bozabilecek
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etkenleri ortadan kaldırmak amacıyla devletin ekonomiyi düzenleyici önlemler almasıdır. 
Tüm Batı demokrasilerinde bu düzenlemelerle bir yandan ekonomi yönlendirilmekte, öte 
yandan sınıflar arasındaki gelir dağılımındaki dengesizlikler giderilmeğe çalışılmaktadır.

4. Siyasa! Yapı ile İlgili Nitelikler
Batı modeli demokrasilerin siyasal yapı olarak en göze çarpan niteliklerinden birisi, 

onların etnik ayrılıkları en aza indirmiş ulusal devletler olmalarıdır. Bu bütünlük içinde bazı 
etnik grupların zaman zaman yürüttükleri savaşım, genellikle, ulusal birliği sarsacak 
boyutlara ulaşmamakta, ortaya çıkan sorunlar bu çerçevede çözümlenebilmektedir.

Batı modeli demokrasilerde siyasal katılım da çok önemli boyutlara ulaşmaktadır. 
Yukarda da değinildiği gibi kararların alınmasında pek çok grup etkili olabilmektedir. 
Merkezden yönetimin etkisinin azaldığı alanlarda, özellikle yerel yönetimler düzeyinde, 
bu katılımın boyutları çok genişleyebilmektedir. Siyasal katılımın en önemli aracı olan 
seçim kurumu, genel oy hakkının sınırlarının çok genişletilmiş olması nedeniyle, giderek 
etkisini artırmıştır.

Batı modeli demokrasinin niteliklerine ilişkin sözlerimize son vermeden önce çok 
önemli bir noktaya değinmekte de yarar vardır. Yukarda sayılan niteliklerin tümünün, ya 
da çok büyük bir kısmının bir siyasal sistemin demokratik niteliklerinin korunmasında 
büyük önemi vardır. Dolayısiyle bu özelliklerin birbirine bağlı ve burbirleri ile karşılıklı 
etkiileşim içinde oldukları düşünülürse, zaman zaman söz konusu niteliklerin yitirilmesi 
demokrasiyi de tehlikelere sürüklemektedir.Almanya ve İtalya'daki Nazi ve Faşist 
diktaların kurulması bu durumun tipik örnekleridir. Her iki ülkede de ekonomik güçlükler, 
siyasal dengesizlikler, demokratik geleneklerin kökleşmiş olmaması, toplumsal yapının 
sınıfsal özelliklerinin siyasal yapıyı etkilemesi gibi etkenler demokratik sistemin 
çökmesine neden olmuştur. Bu özellikler bazı toplumlarda o denli önemli olmaktadır ki, bir 
tekinin ortadan kalkması bile sistemi güçlüklere uğratmaktadır. Örneğin Türkiye'de 
demokratik sistemin geçirdiği sarsıntıların hep ekonomik durumun kötüye gittiği 
dönemlere rastlaması bir rastlantı ile açıklanamaz.

BATI MODELİ DEMOKRASİNİN GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN 
KO ŞULLAR

Nitelikleri yukarda açıklanan Batı modeli demokrasi tarihsel bir gelişme sonunda 
bugünkü biçimini almıştır. Bu tarihsel gelişme belli koşulların bir araya gelmesi 
sonucunda gerçekleşmiştir: Batı modeli demokrasinin anlaşılabilmesi bu koşulların iyi 
bilinmesini gerektirir, incelememizin bu bölümünde sözü edilen koşulları açıklamağa 
gayret edeceğiz. Ancak, daha önce belirtilmesinde yarar olan bazı noktalara 
değineceğiz.

Herşeyden önce, söz konusu koşulların Batı modeli demokrasinin geliştiği 
ülkelerde tümüyle aynı olmadıkları belirtilmelidir. Bazı durumlarda bu koşulların önemli 
ayrılıklar gösterdiği de bir gerçektir. Her ülkenin ayrı toplumsal yapıya sahip olması 
koşulların da ayrı olmasına yol açmıştır. Ancak, koşullar ne denli ayrı olursa olsun, 
gelişme açısından bazı ortak niteliklerin saptanması olanağı da vardır.

Öte yandan, koşulların aynı ya da benzer olduğu ülkelerde de herbir koşulun ağırlığı 
ya da önemi aynı değildir. Bir ülkede demokrasinin gelişmesinde rol oynayan bir öge 
başka bir ülkede o denli önemli olmamaktadır. Bu değişikliklerin de iyi değerlendirilmesi 
gerekir.

Belirtilmesi gereken bir başka nokta da koşulların ve etkenlerin birbirlerinden
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bağımsız olmadıklarıdır. Bir toplumsal ve siyasal olayın çok çeşitli ve birbirleriyle ilgili 
öğelerin etkisi ile ortaya çıkması gerçeği, demokrasinin gelişmesi için de geçerlidir. 
Toplumsal sayılabilecek bir olayın ardında başka etkenlerin de bulunması, bunların da 
incelenmesini gerekli kılmaktıdır. Bu da, incelemeyi yapanlar için her zaman büyük 
güçlükler doğurmaktadır. Bu güçlükler gözönünde tutularak, demokrasinin gelişmesinde 
etkili olan koşulları, klasik sayılabilecek bir yaklaşımla, ekonomik koşullar, siyasal 
koşullar, toplumsal koşullar gibi kategoriler içinde incelemek fazla anlamlı değildir. Bunun 
yerine, daha açıklayıcı olduğu düşünülerek, koşulları bir takım olgularla ilişkili olarak ele 
almak yolu yeğlenmiştir. Örneğin batı modeli demokrasinin gelişmekte olduğu dönemde 
ekonomide de birtakım değişiklikler olmakta idi. Bu nedenle kapitalizmin gelişmesi ile 
aynı zamana rastlayan demokratik gelişmenin arasındaki ilişkinin saptanması zorunlu 
olmakta idi. Dolayısıyle demokresinin gelişme koşullarını önemli bazı temel olgulara bağlı 
olarak incelemeyi uygun bulduk.

1. Kapitalist Ekonomi ve Endüstrileşme
Bir ülkede ekonomik sistem ile siyasal sistem arasında iki yönlü etki yapan belli 

ilişkiler vardır. Yani ekonomik sistem siyasal sistem üzerinde ne kadar etkili olabiliyorsa, 
siyasal sistem de ekonomik sistem üzerinde öyle etkili olabilmektedir. Demokrasinin Batı 
dünyasındaki gelişmesinde de aynı olayı görmekteyiz.

Batı'da gözlenen değişimlerin en önemlilerinden birisi endüstrileşme ve buna bağlı 
olarak kapitalizmin gelişmesidir. Kapitalizmin gelişmesinin yanısıra demokratik rejim de, 
siyasal bir çerçeve olarak, ona koşut bir gelişme göstermiştir. Bu ilişkinin bir 
neden-sonuç ilişkisi olup olmadığı, kapitalizm ve endüstrileşmenin demokrasinin bir ön 
koşulu olup olmadığı, hangi koşullarda endüstrileşme ve kapitalizmin demokrasinin de 
geliişmesine yol açtığı gibi konuların incelenmesinde yarar vardır.

Bu ilişkiler üzerinde açıklamalara başlamadan önce bir noktanınbelirtilmesinde 
yarar vardır: Ne biçimde sağlanırsa sağlansın,demokrasi için, ülkede bazı refah 
koşullarının sağlanmasında yarar vardır. "Toplumsal yaşamın yararlarından çoğunluk 
yararlanmadığı, var olmak için yapılan savaşımın çok büyük olduğu, bir kimsenin tüm 
enerjisini sadece geçim ve yaşamın sürmesi için harcadığı zaman demokratik sistemin 
işletilmesi olanağı yoktur."*8) Başka bir deyişle demokratik sistem için ekonomi alanında 
belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşılmalıdır. Nitekim bazı demokrasilerin gelişme sürecine 
baktığımız zaman bu savın oldukça geçerli olduğunu görmekteyiz. Ne var ki, "... 
ekonomik öge ile demokrasi arasında kesin olarak söylenilebilecek nasıl bir ilişki vardır? 
Belki de tartışılmayacak ve çok açık bir biçimde ortada olan tek gerçek kronolojik 
ilişkidir. Siyasal sistemdeki ve ekonomik sistemdeki radikal değişiklikler aynı zamanda 
ve aynı yerlerde olmuştur. Öyleyse bundan, belli bir zaman noktasında birleşen olaylarda 
bir neden-sonuç ilişkisi olduğu sonucu çıkartılmalıdır. Durum bu ise buna da şaşmamak 
gerekir. Ekonomi ile politika aynı zamânda değişikliğe uğrarsa, değişikliklerin karşılıklı 
olarak birbirlerini etkileyeceklerini, bu etkilerin ise ani, ortak ve doğrudan doğruya 
olacaklarını düşünmek akla yakındır." *9>

Kapitalizm ile demokrasinin aynı zamanda ortaya çıkması ve birlikte gelişmesi, bu 
ikisi arasında bir ilişkinin olduğunu doğrulamakla birlikte, ilişkinin neden-sonuç ilişkisi 
olduğunu ileri sürmek yine de kolay değildir. Endüstrileşme ve kapitalizm beraberinde bir 
ekonomik gelişme getirmiştir, ama bu her zaman, siyasal sistem olarak, demokrasiyi 
getirmemiştir, ikinci Dünya Savaşı öncesindeki Almanya, Japonya ve İtalya bu durumun 
en iyi örnekleridir. Hele soruna sırf ekonomik gelişme açısından bakarsak bu neden- 
sonuç ilişkisi daha da zayıf bir olasılık olafak görülür; çünkü hiçbir sosyalist ülkede Batı
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modeli demokrasi olmadığı halde, bu yoldan ekonomik gelişmesini sağlamış ülkeler 
vardır. Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Yeni Zelanda ise, hiç değilse başlangıçta, 
tarımsal bünyeye sahip oldukları halde demokratik sistemin kurulup gelişebildiği ülkeler 
olmuşlardır.

Bütün bu açıklamalara göstermektedir ki endüstrileşme ve kapitalizmin gelişmesi 
ancak belli başka koşullarla birlikte demokratik sisteme geçişi ve bu sistemin gelişmesini 
kolaylaştırmaktadır. Bu koşullara daha sonra değinilecekter; ama daha önce yapılması 
gereken şey tarımsal ekonomiden modern kapitalist ekonomiye geçişin demokratik 
sistemin gelişmesinde oynadığı rolün incelenmesidir. Soruna bu açıdan bakınca bazı 
ilginç gözlemler yapmak olanağı vardır.

Ekonomik sistemdeki değişiklik Batı toplumlarının geleneksel feodal yapısını 
tümüyle değiştirmiştir. Demokratik sistemin özünde yatan siyasal ve hukuksal eşitlik 
kavramları feodalitenin yıkılması ile gerçekleşmiştir. Toplumsal yapının değişmesi ile ilgili 
konulara ve bunların demokratik sistemle ilişkisine daha sonra etraflı bir içimde 
değinilecektir. Burada belirtilmesi gereken, demokratik sistemin gelişmesinde, hepsi de 
feodalitenin yıkılmasından sonra ortaya çıkan dört sınıfın oynadığı roldür. Bu dört sınıf 
toprak sahipleri, ticaret ve sanayi burjuvasisi, işçi sınıfı ve köylülerdir. Toprak sahipleri, 
ya Fransa'da olduğu gibi, ağırlıklarını kaybettiler; ya da İngiltere'de olduğu gibi, 
kendilerini yavaş yavaş kapitalizmin gereklerine uydurarak demokrasiye geçişi 
kolaylaştırdılar. Köylüler ise başlangıçta tutucu idiler ve aristokrasiyi desteklediler; 
ancak çok sefalete düştüklerinde radikal hareketlere başvurdular. Demokratik sistemin 
gelişmesinde en önemli rolü ise ticaret ve sanayi burjuvasisi ile işçiler oynadılar.*10*

Ekonomik gelişmenin değinilmesi gereken bir başka sonucu da ekonomik gücün el 
değiştirmesidir. Bu değişiklik yukarda belirtilen sınıfsal değişim ili ilgilidir. Giderek gücü 
artan ve ekonomik alanda aktif olan yeni sınıflar siyasal alanda da etkili olmayı 
istemişlerdir. Bu sınıfların siyasal kararların alınmasında etkin ve etkili olmalarının da 
demokratik sistemin gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Nitekim Batı modeli 
demokrasinin bir burjuva demokrasisi olduğu yolundaki savlar bu temele dayanmaktadır. 
Birçok yazar Batı demokrasilerinin bir burjuva devrimini içerdiğini, bunun sonunda, 
burjuva sınıfının egemen olduğu bir sistemin doğduğunu ileri sürmüşlerdir. Devrimin 
burjuva niteliği üzerinde kuşkuları olan yazarlar bile sonunda bundan burjuva sınıfının 
yararlandığını belirtmişlerdir. Örneğin Barrington Moore Jr. Fransa’da devrimin burjuva 
devrimi olmadığını, çünkü bu devrimin daha çok sans-culottes  ta ra fın d a n  
gerçekleştirildiğni, zaman zaman da köylülerin katkıda bulunduklarını belirttikten sonra, 
devrimden yararlananların burjuva sınıfı olduğu savını ileri sürmektedir. Ona göre, radikal 
kütlelerin ardından burjuva sınıfı iktidara yürümeğe başladı ve sonunda rejimi bir 
kapitalist demokrasiye dönüştürdü.<11)

Burjuvazinin Batı modeli demokrasiyi tek başına gerçekleştirdiğini kabul etmek 
oldukça zordur; burjuvazinin oynadığı rol kuşkusuz küçümsenemez. Ne var ki burjuva 
sınıfı iktidarı tek başına ve rakipsiz olarak ele geçirseydi bundan demokrasi değil bugün 
genellikle Faşist dediğimiz bir sistem çıkardı. Batı ülkelerinde eğer sistem demokratik bir 
biçimde gelişti ise, yeni ekonomik sistem içinde oluşan işçi sınıfının bunda büyük katkısı 
vardır. On-dokuzuncu yüzyılda Avrupa'da işçi sınıfının içinde bulunduğu durumun ve 
kapitalizmin bu sınıfı en kaba biçimi ile sömürmesinin bilinen öyküsünün burada 
yinelenmesine gerek yoktur. Burada işçi sınıfının bu savaşım içindeki iki önemli rolüne 
değinilecektir.

ilk olarak, işçi sınıfının demokrasinin düşünsel temellerinin oluşturulmasına yaptığı 
katkıya değinmekte yarar vardır. Burjuva sınıfı demokrasinin en önemli düşünsel 
temellerinden olan özgürlük ve bireyciliği geliştirmiştir. Buna karşın işçi sınıfı ise, başka

302



bir temel ilke olan eşitliğin oluşturulmasında en büyük rolü oynamıştır. Her iki sınıfın 
düşünsel temeller oluşturmaları onların karşılıklı ekonomik durumlarından İleri gelmiştir. 
Burjuvaa sınıfı ellerindeki ekonomik güç İle her türlü olanaktan yararlanma ayrıcalığına 
sahiptiler. Onların devletten istedikleri yalnızca korunmaktı. Halbuki işçi sınıfı, ekonomik 
gücünün çok sınırlı olması nedeniyle, böyle bir ayrıcalıktan yararlanamamaktaydı. 
Toplumun çoğunluğunu da oluşturan bu sınıf kendilerini devletin kollektif önlemleri ile 
duruma çare bulacak amaçlara adadılar. Bu nedenle işçi sınıfının ideolojisini kollektlvizm 
ve eşitlik oluşturdu.

Değlnilmeslnde yarar olan ikinci nokta ise ekonomik gelişminin, o zamana kadar 
hareketsiz bir biçimde siyaset dışında kalan ve genellikle aktör olmaktan çok seyirci 
olmayı yeğleyen büyük halk yığınlarının doğrudan doğruya siyasetle ilgilenmelerine 
neden olmasıdır. Daha önceki dönemlerde siyaset yalnız belli nitelikteki kişilerin ilgi 
alanına girmekte idi. Endüstri devrimi ve kapitalizmin gelişmesi büyük yığınları karşılıklı 
çıkar ilişkilerine zorladı. Bu da, ister istemez, yığınların, özellikle işçilerin siyasete 
girmelerine neden oldu, işçilerin bu katılımı bir denge unsuru olarak demokratik sistemin 
gelişmesinde katkı sağladı. Bu dengeyi, demokrasinin Batı'da ulaştığı son aşamasında, 
açık bir biçimde görmek olanağı vardır. İşçi sınıfının sendikal ve siyasal savaşımda etkili 
olabilmesi, ilke olarak gelir dağılımının daha adil olması yolunda görüş birliğine ulaşılması, 
klasik siyasal hakların yanında ekonomik ve toplumsal haklardan söz edilmesi, 
toplumsal güvenliğin yaygınlaştırılması, toplum yararına sınırlandırılabilecek yeni bir 
mülkiyet hakkı anlayışının geliştirilmesi hep bu dengeye dayalı bir demokrasinin 
gerekleridir.

2. Toplumsal Yapıda Meydana Gelen Değişiklikler
Toplumsal yapıda meydana gelen değişmelerle demokrasinin gelişmesi arasında da 

yakın İlişkiler olduğu söylenilebilir. Bundan önce ekonomik etkenlerden söz ederken 
Avrupa’da egemen toplumsal yapı olan feodalitenin otadan kalkmasına değinilmiş ve 
bundan doğan hem ekonomik, hem toplumsal değişikliklerin meydana geldiği belirtilmişti.

Feodal düzenin özelliklerinden, bu düzendeki sınıflardan ve bu sınıflar arasındaki 
İlişkilerden burada söz etmeğe gerek yoktur. Konumuz açısından üzerinde asıl durulması 
gereken nokta, bu düzenin nasıl değiştiği ve yerini hangi düzene bıraktığıdır. Daha .önce 
de değinildiği gibi, değişik ülkelerde değişik yollar İzleyen bu gelişmeler ülkeler açısından 
ayrı ayrı ve ayrıntılı bir biçimde incelenmeyecek, daha çok genel bir gelişme çizgisinin 
saptanmasına çaba gösterilecektir. Bununla birlikte zaman zaman bazı ülkeler açısından 
görülen önemli ayrılıklara değinilecektir.

Feodalitenin yıkılmasında rol oynayan en önemli etken, toplumdaki kişilerin ve 
sınıfların toprak İle olan İlişkilerindeki değişikliklerdir. Bunları da bazı ekonomik 
değişmelere bağlamak olanağı vardır. Gerek kırsal alanda, gerek kasabalarda, özellikle 
tarıma dayalı ticaretin gelişmesi, toprakla olan İlişkileri de değiştirmiştir. Daha sonra da 
göreceğimiz gibi bu ilişkiler bazen kopmuş, bazen çok daha sıkı bir duruma gelmiş, 
bazen de biçim değiştirmiştir. Feodalitenin tümüyle ortadan kalkmasiyle birlikte 
toplumsal ilişkiler yeni boyutlar kazanmıştır.

Feodalitenin Avrupa'da ne zaman ortadan kalktığını kesin tarihleri ile belirlemek 
olanağı yoktur; çünkü bu, uzun süren bir gelişimin sonunda olmuştur. Feodalite bu süre 
içinde yerini başka bir düzene bırakarak yavaş yavaş tarihe karışmıştır. Barrington 
Moore Jr. İngiltere’de feodal düzenden uzaklaşmanın on-dördüncü yüzyıla kadar giden 
bir değişime bağlı olduğuna İşaret ederek bunda gerek kırsal bölgelerde, gerek 
kasabalarda önemi giderek artan ticaretin rol oynadığına İşaret etmektedir.*12)
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Çeşitli ülkelerdeki değişim farklılıklar göstermekle birlikte, Batı Avrupa'da, 
on-altıncı yüzyıl ile on-sekizinci yüzyıl arasında, hemen hemen tüm ülkelerde feodalite ya 
ortadan kaldırılmıştır, ya da kendiliğinden yok olmuştur.*13*

Feodal düzenin kendiliğinden ortadan kalkması ya da zorlanarak ortadan 
kaldırılması, toplumların ve ülkelerin özel koşullarından ileri gelmektedir. Bununla birlikte 
feodal düzenin sona ermesinde benzer nedenler etkili olmuş, böylece bir sınıfsal yapıdan 
ötekine geçilmiştir. Üzerinde durulması gereken etkenlerin en önemlileri ticaretin, 
özellikle tarımsal ürün ticaretinin, gelişmesi, toprak mülkiyetinde ve kullanımında 
meydana gelen değişmeler, kentleşmenin hızlanması ile büyük köylü yığınlarının köylülük 
niteliklerini yitirerek kentlerde toplanmaları ve giderek işçi sınıfını oluşturmalarıdır. 
Sayılan bu etkenlerin toplumsal yapıyı nasıl etkilediklerini gösterebilmek için Batı 
Avrupa'nın en önemli iki ülkesinde, ingilteri ile Fransa'da meydana gelen değişikliklere 
değinmekte yarar vardır.

Her iki ülkede de demokrasinin oluşmasında bir yandan feodal düzenin geleneksel 
sınıfları (feodal beyler, din adamları ve köylüler), öte yandan bu ülkelerdeki siyasal 
sistem önemli roller oynamışlardır. Ne var ki, feodal düzenden demokrasiye geçişte bu iki 
etken Fransa ve İngiltere'de ayrı ayrı katkılarda bulunmuşlardır.

İngiltere'de feeodal düzenin yıkılmasında rol oynayan ilk etken yün ticaretinin 
gelişmesidir. Tudor Hanedanı'nın sağlamış olduğu barış ortamında gelişmiş olan yün 
ticareti, daha Orta Çağ'ın sonlarında, İngiltere'yi zaten Avrupa'nın en iyi yünlerini satan 
bir ülke haline getirmişti. Gerek barış ortamı, gerek yün ticaretinin gelişmesi toplum 
yapısı üzerinde öyle etkiler yaptı ki, ülke önce kapitalist bir gelişme sürecine, sonra da 
sistemin siyasal çerçevesi olarak demokrasiyi geliştirme aşamasına ulaştı, işin ilginç 
yanı, tüm bu değişmelerin, iç Savaaş ve Cromwell olayı dışında, şiddetten uzak bir evrim 
ile başarılmış olmasıdır. Bununla birlilkte, feodal düzenden kapitalizme geçişin 
zahmetsiz, acısız ve adil koşullarda gerçekleştiği de sanılmamalıdır.

Yün ticaretinin ilk ve doğrudan etkisi köylü sınıfı üzerinde görüldü. Yün ticaretinden 
daha fazla kazanç sağlamak isteyen feeodal beyler, koyun yetiştirmek için daha fazla 
toprağa gereksinme duymakta idiler. Bu da iki yoldan yapılabilirdi: Kendi toprakları 
üzerinde tümüyle koyun yetiştirmek ve yalnız yün ticareti yapmak; ya da bu işi 
yapacaklara toprak kiralayarak toprak rantını artırmak. Ellerindeki topraklar yetersiz bir 
duruma gelen feodal beyler, hukuksal ya da yarı hukuksal yollardan, o zamana kadar 
köylülerin kullanımına açık olan topraklar üzerinde köylülerin sahip oldukları hakları 
onların ellerinden almaya, bu toprak ve mer'aları onlara kapatmaya başladılar.*14)

Gelişen bir başka olgu da toprak alım-satımının artması ve toprak fiyatlarındaki 
yükselişlerdir. Toprak fiyatları o denli yükseldi ki, yıllık kiralar birkaç onyıl önceki satış 
fiyatının üçtebiri düzeyine ulaştı.*15)

Bu durumdan yalnız feodal beyler değil, köylü sınıfının üst katmanlarında bulunan 
7engin köylüler de yararlandılar. Tarımın ticari tarım haline dönüşmesi, feodal beylerle 
birlikte, bu sınıfın da güçlenmesine ve büyük ölçüde toprak edinmelerine neden oldu. Bu 
gelişmenin sonunda da topraklar belli sayıda kimsenin elinde toplandı.

Toprakların belli ellerde toplanmasının etkisi ençok köylü sınıfı üzerinde görüldü. 
Köylüler eski durumlarını koruyamadılar. "Monarşinin zaman zaman yaptığı yardımlara 
karşın, duvar çökmeğe başladı. O devrin deyişi ile koyunlar insanları yediler. Çiftçiler 
topraklarından sürüldüler, ekilen topraklarla ortak kullanımda olan topraklar mer'a haline 
geldi. Daha önce birçok insanı besleyebilen topraklar üzerinde bir tek çoban koyun 
sürülerinin yetiştirilmesine yetmekteydi. Bu değişiklikleri sağlıklı bir biçimde ölçmek 
olanağı belki yoktur; ama hiç kuşkusuz değişiklikler oldukça önemlidir".*16)
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Tarım ekonomisinin bünyesinde meydana gelen değişmeler İngiltere'de feodal 
düzenin de değişmesine yol açtı. Değişimin belki de en ilginç yanı feodal beylerin değişen 
ekonomik yapıya koşut olarak kendi niteliklerini ve toplumdaki rollarini de 
değiştirebilmeleridir. Feodal düzenin üst katmanlarında olan beyler, yeni nitelikleri ile de, 
üst katmanlarda kalmayı başardılar.

Bu açıdan Fransa'daki değişim oldukça büyük ve önemli farklılıklar gösterir. 
İngiltere’de aristokrasinin başarabildiğini Fransa aristokrasisi başaramamıştır. Başka bir 
deyişle, feodal düzenin değişmesinde feodal beylerin oynadıkları rol bir anlamda olumsuz 
olmuştur.

İngiltere’de feodal beyler toplumun, fazla sarsıntıya uğramadaan, değişmesini 
sağlayabilmişlerdir. Buna karşın Fransa’da bu kesimin tutumu, dünyanın en büyük ve 
zaman zaman da çok kanlı devrimlerinden birisine yol açmıştır.

Bu durum iki nedene bağlanmaktadır. Bir defa Fransa'da monarşi, İngiltere'ye 
oranla, her zaman çok daha güçlü olmuştur. Bu yüzden kralın sürekli denetim ve etkisi 
altında kalan bu sınıf dinamik niteliklerini yitirmiştir. İkinci olarak, Fransız feodal beyler, 
ingilizlerin aksine, toprakları ile İlişkilerini, sadece oradan gelecek gelirle ilgilenmek 
düzeyinde tutmuşlardır. Bu ilgi o denli azdı ki, Devrim öncesinde Fransız köylüsü 
işledikleri topraklar üzerinde de facto bir mülkiyet hakkına sahip duruma 
gelebilmişlerdir.*17)

Bu durumun en önemli sonucu toprak mülkiyetindeki değişmelerdir. Orta Çağ'ın 
sonunda Avrupa'ya altın ve gümüş akımı nedeniyle fiyatların artması aristokrasiyi güç 
durumda bıraktı. Toprağı işletmekten çok onun rantı ile geçinen feodal beyler, sahip 
oldukları toprakları, tarımsal ticareti çok daha iyi bir biçimde yapan ve kentlerde, 
kasabalarda yaşayan kişilere satmaya başladılar. Böylece toprak el değiştirmeye 
başladı. Sonunda, İngiltere'de olduğu gibi toprak belli ellerde toplandı.

Toprakların yeni sahipleri onu doğrudan doğruya kendisi işleten ve elde ettiği 
ürünün ticaretini de yapan kimselerdi. Bu nedenle de fodal beylerin gücü giderek azaldı; 
feodal düzenin temelini oluşturan toprak ilişkileri tümüyle değişti ve feodal düzen ortadan 
kalktı.*18)

Feodal düzenin ortadan kalkmasında yalnız toprak mülkiyetindeki değişmeler ve 
tarımsal ticaretin gelişmesi rol oynamamıştır. Bunun yanında başka etkenler de düzenin 
tarihe karışmasına neden olmuştur. Bunlardan birisi de laiklik kavramının gelişmesi ve 
laik devletlerin güçlenmesidir. Bu gelişme İngiltere'de VIII. Henry’nin kiliseyi Roma'dan 
ayırması ve İngiltere Killsesl'ni kurması, Fransa'da İse Büyük Devrim'in kilisenin gücünü 
kırarak feodal düzenin en önemli dayanaklarından birisi olan din adamları sınıfının etkisini 
azaltması ile başarılmıştır.

Feodal bağların zayıflamasında rol oynayan etkenlerden birisi de kentlerde 
olu'şmaya başlayan burjuva sınıfının güçlenmesidir. Bir yanda topraksızlaşan köylüler 
kentlere göçmeye başlar ve böylece feodal bağlardan kurtulurlarken, öte yandan da 
kentlerde yeni sınıflar oluşmaya başladı. "Anlaşılabilir nedenlerle kent yeni bir ekonomik 
düzenin çekirdeğini oluşturmuştu. Toprağın önemi yerini başka çeşit mülkiyet biçimlerine 
bıraktı kentte. Üretim, madencilik, ticaret bir kısım aileyi zengin etti. Para ve hisse senedi 
olarak sermaye birikebiliyordu ve bundan sermaye sahipleri İmparatorlara, krallara, 
kardinal ve papalara parasal destek sağlayabiliyorlardı. Sermayenin doğasında olan bu 
akışkanlık yeni deneyimleri özendiriyor ve risk almaya hazır girişimcilere olanaklar 
hazırlıyordu. Bu işlere karışanlar toprak sahibi asillerle esnafın alt katmanını 
oluşturuyordu. Sağlayacağı olanakları göıerek, bu orta sınıf kentlileri, ya da burjuvaları, 
feodal hukuk ve siyasal sistemin sınırlamalarından kurtulmalıydılar ve toplumu kendi 
gereksinmelerine uyacak bir biçimde yeniden kurmalıydılar."*19)
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Batı Avrupa'da feodal düzenin ortadan kalkması çok önemli olmakla birlikte 
toplumsal yapının başka bir biçimde yeniden oluşmasında yeterli değildi. Toplumsal 
yapının biçimlenmesinde rol oynayan öteki önemli etken ise endüstri devrimidir. Endüstri 
devriminin nasıl gerçekleştiği, ne gibi aşamalardan geçtiği ve hangi etkiler altında son 
aşamasına ulaştığı üzerinde durmak konumuz açısından gereksizdir. Bizi burada 
ilgilendiren sorun, daha çok, toplumsal yapıda bu nedenle meydana gelen değişim ve 
buna bağlı olarak Batı demokrasinin gelişmesi üzerindeki etkisidir.

Soruna bu açıdan bakıldığında iki önemli olguya değinmekte yarar vardır. Bunlardan 
birincisi toplumsal akışkanlığın artması, ötekisi ise işçi sınıfının ortaya çıkması, 
güçlenmesi ve siyasal alandaki yerini elde edebilmek için verdiği savaşımdır.

Toplumsal akışkanlığın artması, feodal düzenin zayıflamasıyla büyük yığınların 
topraklarından kopmaları ile birlikte başlamıştır. Böylece büyük yığınlar feodal düzenin 
durağan ilişkiler ve bağlar zincirinden kurtulmuşlardır. Kendilerini bireysel olarak da daha 
bağımsız gören insanlar daha sonra gelişen özgürlük ve eşitlik düşüncelerine yatkın bir 
duruma gelmişlerdir. Bu durum başlangıçta kendilerine maddi refah açısından fazla bir 
kazanç sağlamamıştır; ancak daha sonraki dönemlerde toplumsal akışkanlık, 
demokrasinin iki temeli olan, özgürlük ve eşitlik kavramlarının gelişmesinde büyük 
katkıda bulunmuştur.

işçi sınıfının ortaya çıkması ise toplumsal yapının değişmesi açısından üzerinde 
durulması gereken bir başka çok önemli olaydır, işçi sınıfı ancak endüstri devriminden 
sonra belirgin bir biçimde oluşmuştur. Endüstrileşme öncesinde de kırsal alanlardan 
kentlere çok sayıda insan gelmekte idi. Bunların bir kısmı iş bulabilmekte, büyük bir kısmı 
ise sefalet içinde yaşamlarını sürdürmekte idiler. Bu gayrimemnunlar ordusu,Fransız 
Devriminde olduğu gibi, zaman zaman radikal eylemlerde önemli roller oynamışlardır; ama 
endüstri devrimine kadar hiçbir zaman bir sınıf oluştaramamışlardır. Bu yığınlar ancak 
endüstri devrimi ile birlikte fabrikalarda emeğini kiralayan, aynı koşullar altında çalışan, 
aynı çıkar ilişkileri olan ve aynı zamanda belli ortak problemlerle karşı karşıya bulunan bir 
sınıf oluşturmuşlardır.

Bu yeni sınıf, liberal devlet görüşü ve on-dokuzuncu yüzyıl kapitalist ekonomisinin 
doğal sonucu olarak, çok güç koşullar altında çalışmak ve yaşamak zorunda idiler. 
Burjuvazinin sınırsız gücü karşısında 'sömürülmekten başka kaderi yoktu. Üretime 
katkısı oranında siyasete ve yönetime katılması, en azından kararlar üzerinde bir 
dereceye kadar etkili olabilmesi, söz konusu değildi. Bu dönemin çok iyi bilinen 
öyküsünün burada etraflı bir biçimde anlatılmasına gerek yoktur. Üzerinde durulması 
gereken, işçi sınıfının içinde bulunduğu koşulların ortaya serilmesinden çok, bu 
koşulların işçi sınıfını nereye götürdüğüdür. Bununla ilgili olarak değinilmesi gerekli iki 
konu vardır.

İşçi sınıfı endüstrileşmenin güçlenmesi ve yaygınlaşması oranında sayısal olarak 
genişlemiş, çok büyük yığınlar oluştırmaya başlamıştır. Bu yığıınların toplum içinde 
etkinliği belki fazla değildi; ama sayılarının fazla olması onları potansiyel bir güç haline 
getirmekte idi.

Bundan daha önemli olan ikinci nokta ise işçi sınıfının, daha sonraki dönemlerde, 
kendisi için bir savaşımı başlatmış olmasıdır. Bu savaşım önce kendi yaşam koşullarının 
iyileştirilmesine, sonra da işçi sınıfının çıkarlarının korunması amacıyla siyasete 
karışmaya ve o alanda söz sahibi olmaya yönelik olarak gelişmiştir. Bu savaşımın önce 
insancıl düşüncelerden kaynaklandığına kuşku yoktur; ama asıl esin kaynağı olan sol 
düşünce daha geniş siyasal hedeflere yönelmiştir. Gerek işçilerin yaşam koşullarının 
düzeltilmesi, gerek siyasal alandaki amaçlara yönelik bu savaşım sonunda işçi sınıfının 
toplum içindeki etkinliği artmıştır. Kazanılan güç, o zamana kadar siyasal yaşama
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tümüyle ağırlığını koymuş olan burjuvazinin yönetimdeki sınırsız egemenliğini büyük 
ölçüde dengelemesi nedeniyle, demokrasinin gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur.

İşçi sınıfının siyasal yaşama katılmasının her zaman barışçı yöntemlerle olduğu 
söylenilemez. Zaman zaman çok sert tutumlar içine giren bu sınıf, geçen yüzyıl 
dünyasının belli başlı tüm devrimlerinde yer almıştır. 1830 ve 1848 devrlmleri, 1871 Paris 
Komünü gibi dramatik eylemlerde hep İşçi sınıfının yaptığı savaşımın damgası vardır. İşçi 
sınıfının fazla radikal olmadığı ülke İngiltere'dir. Burada savaşım ayaklanmalardan, 
devrimlerden uzak bir evrim biçiminde sürdürülmüştür. İster radikal ve devrimci, ister 
yumuşak ve evrimci olsun, bu savaşım sonuçta, çoğulcu toplum düzeni içinde ve siyasal 
İktidarı elinde bulunduran ekonomik iktidara karşı örgütlü ve demokratik bir savaşım 
biçimine dönüşmüştür.

Endüstri devriminin toplumsal yapıda meydana getirdiği değişiklikler yalnız işçi 
sınıfının ortaya çıkmasından ibaret değildir. Bunun yanında, teknolojik gelişme ve 
uzmanlaşmaya varan iş bölümü orta sınıfın da belirmesine ve genişlemesine yol açmıştır. 
Bu sınıfta ne tam anlamıyla sermaye sınıfının, ne de işçi sınıfının özellikleri vardır. Doktor, 
avukat, mühendis gibi serbest meslek sahiplerinin, devlet memurlarının, endüstri 
kuruluşlarındaki yöneticilerin, esnaf ve sanatkârların yer aldıkları bu sınıfın ortak bir 
çıkarı olmadığından homojen bir görünümleri ve kendilerine özgü bir İdeolojisi yoktur. 
Bununla birlikte konumuz açısından önemleri vardır; çünkü bu sınıf toplumun çoğulcu 
niteliğini pekiştirmektedir. Özellikle çeşitli biçimlerde örgütlendiklerinde siyasal yaşamda 
etkin olabilmektedirler.

Buraya kadar açıklamaya çalıştığımız toplumsal yapı değişmesinin değinilmesi 
gereken bir özelliği de, değişmenin, bugün Batı demokrasilerinde herkes tarafından 
hemen hemen tartışmasız kabul edilen, birtakım değerlerin oluşmasına yol açtığıdır. Bu 
değerlerin çok çeşitli olduğunu söylemeye gerek yoktur. Dolayısıyle hepsini saymaya 
girişmek bile anlamsızdır. Bu yüzden yalnız önemli olanlarına, çok kısa olarak, 
değineceğiz.

Batı demokrasileri herşeyden önce insanın özgürlüğüne değer vermektedir. 
Özgürlük, bu ülkelerde, üzerinde en çok tartışılan bir konu olmuştur. Demokrasi üzerinde 
yayınlanmış kitapların hemen hepsinde bu kavram üzerinde yazılmış bir bölüm vardır. 
Birçok düşünür, bilim adamı ve filozof özgürlük kavramının niteliği üzerinde 
tartışmışlardır. Bunlara burada yer vermeğe ne olanak, ne de gerek vardır. Üzerinde 
durulması gereken, özgürlüğün demokratik mekanizma açısından önemidir. Bu açıdan iki 
çeşit özgürlük önem taşımaktadır: Düşünce özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü. Bu iki 
özgürlük Batı demokrasilerinin en vazgeçilmez değerleridir; çünkü siyasal alanda etkili 
olabilmek, ancak bu özgürlükler varsa gerçekleşebilmektedlr.

Demokrasiler için vazgeçilemlyen ikinci değer ise eşitliktir. Eşitliğin niteliği ile ilgili 
olarak da, yukarda değinilen tartışmalara benzer tartışmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. 
Bunlara değinilmeden belirtilmesi gerekil olan, Batı demokrasileri İçin hem siyasal, hem 
de hukuksal eşitliğin çok büyük önem taşıdığıdır. Hukuk açısından eşitlik vatandaşların 
devlet karşısında eşit durumda olmaları ve eşit işlem görmeleridir. Herhangibir kimsenin 
ya da grubun, ayrıcalıklardan yararlanmadan devletle karşı karşıya olması düşüncesi, 
kökeni Magna Carta’ya kadar uzanan bir gelişim sonunda bugünkü aşamasına 
ulaşmıştır. Siyasal bakımdan eşitlik ise, vatandaşların seçme ve seçilme hakları 
açısından eşit olmaları bağlamında anlaşılmalıdır. Belli yaşa ulaşmış her yurttaşın oy 
verme hakkına sahip bulunması ve belli koşulları yerine getiren herkesin seçilebilmesi bu 
eşitliğin özünü oluşturmaktadır. Siyasal eşitliğin sağlanabilmesi için oy verme ve 
seçilebilme koşullarının en aza İndirilmesi gerekmektedir. Bugün ulaşılmış bulunan 
aşamada, oy vermek için belli bir yaşa ulaşmış olmak ve hakları kullanmak yeteneğine
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sahip olmak yeterli olmaktadır. Seçilebilmek için de seçme koşullarına ek olarak, daha 
yüksek bir yaş sınırı, bazı durumlarda belli bir öğrenim düzeyi gibi az sayıda ek koşul 
„aranmaktadır.

Vatandaşların vazgeçilmez bazı doğal haklara sahip oldukları ve devletin de bu 
haklara saygılı olması gerektiği yine Batı demokrasilerinin en önemli ilkelerinden birisidir. 
Başlangıçta yalnız siyasal alanda geliştirilmiş olan bu vazgeçilmez haklar kavramı, daha 
sonraları toplumsal ve ekonomik alanlara da yayılmıştır. Bu amaçla da birtakım hukuksal 
düzenlemeler yapılmış, kurumlar oluşturulmuş ve yönetimin yargısal denetimi ilkesi 
getirilmiştir. ,

Tartışmasız kabul edilen bir başka değer de halk egemenliği kavramı ile ilgilidir. Batı 
demokrasisinin ulaştığı bugünkü aşamada, halkın kendi kaderine ve geleceğine egemen 
olması gerektiği bir genel ilke olarak benimsenmiştir. Halk egemenliğinin anlamı, nasıl 
sağlanacağı gibi sorunlara değinmeden, kavramın şu anda uygulanmakta olan ilkeler 
çerçevesinde incelenmişine çaba harcayacağız.

'Halk egemenliği, çok ana çizgileriyle, çoğunluğun, azınlık haklarını da gözeterek, 
devlet yönetimine egemen olmasıdır' biçiminde tanımlanabilir. Bunu sağlayan araç ise 
seçimlerdir. Seçimlerde çoğunluğu sağlayan taraf ülkeyi kendi görüşleri doğrultusunda 
yönetmekle birlikte azınlık haklarına da saygılı olmalıdır. Siyasal iktidarın seçimle 
belirlenmesi ve seçimle değişmesi de bu egemenlik kavramının doğal bir sonucudur. Bu 
temel ilke de Batı demokrasilerinde titizlikle uygulanan ve korunan ilkelerden birisidir.

3. Siyasal Yapıdaki Değişim
Demokrasilerin gelişmesinde etkili olan siyasal koşulların başında ulusal devletin 

ortaya çıkarak gelişmesi ve bu yoldan ulusal ve siyasal birliğin güçlenmesidir. "Aslında 
paradoksal görünse de, demokrasi için zorunlu olan giriş, merkezileştirilmiş bir düzünin 
kurulması ile başlar. Bir tüm olarak insanların kendi kendilerini yönetmeleri anlamında 
özgürlük ve rütbe, sınıf ve statülerden doğan geleneksel farklılıkların giderilmesi
anlamında eşitlik bu hakların kralın aracılığıyla soyluların elinden alınmasıydı .........
Merkeziyetçilik, egemenlik, devlet ve ulus Orta Çağ'dan modern zamanlara geçişin 
birbirleriyle ilgili ifade biçimleridir."*20)

Siyasal otoritenin merkezileştirilmesi, demokrasiyi oldukça kolaylaştıran bir etken 
olmuştur; çünkü kendisi ile savaşılması gereken güç, feodal düzende, çeşitli katlarda 
bulunan çok sayıda feodal beydi. Bunların otoritelirinin ortadan kalkması ile, kendisiyle 
savaşılması gereken güç olarak yalnız kral kaldı. Bu nedenle siyasal birliklerini erken 
gerçekleştirmiş olan Avrupa ülkelerinin demokrasiye daha erken geçtiklerini, buna karşın 
siyasal birliklerini daha geç gerçekleştiren ülkelerde ise demokrasiye geçişin daha zor 
ve geç olduğunu söylemek çok yanlış olmaz." Bir demokratik sistem içinde siyasal 
denge, ancak yüksek düzeyde bir siyasal birlik sağlandıktan sonra gerçekleştirile
bilir."*21) Bu nedenledir ki bu birliğin geç sağlandığı Avrupa ülkelerinde demokratik sistem 
de geç kurulmuştur.

4. Öteki Koşullar
Yukarda sayılan koşullardan ayrı olarak bazı yazarlar demokrasi için başka 

koşulların gereğine de işaret etmişlerdir. Örneğin demokrasinin gelişmesinde ve iyi 
işlemesinde protestan ahlakının önemli rolü olduğuna değinilmiştir. Bunun gibi ırk, dil, 
jeopolitik konum, vb. etkenlerin rolü tartışılmış; partilerin demokrasinin temel kuralları ve 
nitelikleri üzerinde anlışmış olmalın gibi kültürel bazı etkenlere değinilmiştir. Bu görüşleri
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fazla ciddiye almak olanağı yoktur; çünkü sağlam temellere dayanmamaktadır. Örneğin 
protestan ahlakının bir koşul olduğunu kabul etsek, protestan olmayan ülkelerde 
demokrasiyi açıklamak olanağı bulunmaz. Yine dil, din, ırk gibi farklar önemli olsa idi 
A.B.D, İsviçre, Kanada gibi ülkelerde demokrasinin nasıl gelişip, nasıl işlediğini 
açıklamak mümkün olmazdı. Kanımızca Batı modeli demokrasinin koşulları yukarda 
değinilen az önemli ve ikinci derecede etkenlerle değil, daha önce değinilen ekonomik, 
toplumsal ve siyasal nedenlerle ilgilidir. Belki bazı ülkelerde, geçici olarak ya da özel 
koşullarda yukarda sözü edilen ikinci derecedeki etkenler de rol oynamış olabilir; ama 
bunlar belirleyici olamamışlardır.

SONUÇ
Buraya kadar yapılan tüm açıklamaları özetleyerek diyebiliriz ki, Batı modeli 

demokrasinin gelişmesini sağlayan koşullar bir yandan ekonomik gelişme olanağı 
yaratan endüstrileşme ve kapitalist sistem, öte yandan da bu gelişmeye etkili olan ve bu 
gelişmeden etkilenen toplumsal değişmedir. Ayrıca bu İki değişimin siyasal çerçevesini 
oluşturan ulusal birlik ve ulusal devlet de sistemin oluşmasında etkili olmuştur. Batı 
demokrasisinin geliştiği ülkeler arasındaki farklar ve koşullar ne olursa olsun, hepsi için 
geçerli bazı temel ve ortak koşullar vardır. Bunları dört ana grupta toplamak mümkündür:

1. Herşeyden önce toplum ekonomik gelişmesini başarmış olmalıdır. Endüstrisi 
tarıma dayalı gelişmemiş bir ülkede toprak mülkiyeti çok önemli olmakta, dolayısıyle 
toprağa egemen olan küçük gruplar tüm toplumu da kolaylıkla denetleyebilmektedirler. 
Bu da daha çok ya feodal bir düzeni doğurmakta, ya da mutlakiyetçi, oligarşik sistemleri 
geliştirmektedir. Toplumsal yapının karmaşıklaşması iledir ki çoğulcu bir sistem olan 
demokrasi ortaya çıkabilmektedir. Bu da ekonominin gelişmesi ve endüstrileşme ile 
olabilmektedir.

2. Yukarda değinilen koşula bağlı olarak, demokrasinin gelişmesi için toplumdaki 
geleneksel sınıfların ortadan kalkması ve yeni bir sınıfsal yapının oluşması 
gerekmektedir. Bu toplumsal yapıda sınıflardan birisinin ötekiler üzerinde belirgin bir 
biçimde egemen olmaması da çok önemlidir. Özellikle ekonomik gücü elinde bulunduran 
sınıflara karşı, onunla belli bir denge kurabilecek sınıfların (işçi sınıfı, orta sınıf gibi) 
bulunması çok önemlidir. Bu koşul olmadıkça, endüstrileşme ve kalkınma başarılsa bile, 
sistem demokratik nitelikler taşıyamaz.

3. Toplumsal değişim sonunda ortaya çıkan ve daha önce değindiğimiz özgürlük, 
eşitlik, halk egemenliği gibi değerler toplumun çok büyük bir kesimi tarafından içtenlikle 
benimsenmelidir. Sistemin asıl sahiplerinin ve koruyucularının halk olduğu düşünülürse, 
bunun ne kadar önemli olduğu anlaşılır.

4. Ulusal birliğin sağlanmış olması ve bunun siyasal örgütü olarak ulusal devletin 
kurulmuş bulunması da önemli bir koşuldur. Demokrasinin de başka sistemler gibi dengeli 
bir ortama gereksinmesi vardır. Daha önce de blllrttlğimiz gibi, ulusal devlet, siyasal 
gücün merkezileştirilmesini sağladığı için, bu dengeli ortamı gerçekleştirmekte, böylece 
demokrasiye geçiş kolaylaşmaktadır.
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1

iktisadın gelişmesinde son elli yılın bazı özellikleri var. Buna belki 'gelişme' değil 
de, yaygınlaşma demek daha doğrudur. Son elli yıl, dünyada olduğu kadar Türkiye’de de 
iktisadı yepyeni bir ilgi, düşünce ve iş alanı olarak besleyip büyütmüştür. İktisat 
yaygınlaşırken, iktisatçının kimliği tanımlanmaya, profili çizilmeye başlanıyor. İktisatçının 
kutsallaştırılma derecesinde önemsendiği, her sorunu çözecek silahlara sahip olduğu 
gibi kanıların yaygınlaştığı da oluyor, arkasından bıyık altından gülündüğü, hatta 
kendisiyle açık açık alay edildiği de.

-Tarihten destek alarak herhalde şunu söyleyebiliriz: iktisatçı, yerini ve kimliğini 
sanayi dem okrasisinde bulmuştur. Uğraştığı sorunlar da, esasta sanayi 
demokrasisinden türemiştir.

Sanayi demokrasisi iktisatçının birçok şeyi somutlaştırmasını sağlıyor. Yunan 
kentlerinin demokrasisi, bugün içinde yaşanabilir olmaktan çok, sanki bir değerli 
başlangıç ve hatta antik değer taşıdığı için makbuldür. O, herkesin birbirini yakından 
tanıyabildiği, tartabildiği ölçekte bir sosyal ve siyasal düzendir, herkes İçin en iyisidir. 
Eşitlik ve adaletin gerçekleştirilebildiği ortamdır. Yunan kent demokrasisi, o günlerin 
erişilebilir hedefi, sonraları da dillere destan olmuştur.

Fakat, toplumlar mücadeleli ve sancılı biçimde gelişmeye başladıktan sonra, artık 
Yunan kentlerinin dünyasına (küçük ölçeğine) dönmek olanaksızdır. Demokrasi, 
yüzyıllar sonra başka bir potada, sanayiin getirdiği bir işbölümü ve sınıflar dünyasında 
aranacaktır. Sanayi demokrasisinde birbirini tanıyacak, tartacak olanlar kişiler değil, 
sınıflardır, işin ölçeği büyümüş, niteliği değişmiştir. Bu değişikliği, gelecek yıl törenlerle 
kutlanacağı anlaşılan 200 yıllık Fransız Devrimi simgeler. .

Sınıfların biriblrini tanıması, kişilerin tanımasından başkadır. Daha çetin, daha 
girifttir. Burada ortaya çıkan sorunların önemli bölümü ekonominin sorunlarıdır. Bunların 
çözümü zaman alır. Sanayi demokrasisinin başlangıcını 200 yıl geri götürebilirsek de, 
ekonomik hakların kurumlaşmasını dünyada olsa olsa 50 yıl geriye götürebiliyoruz.

2
Ekonomik haklar, şüphesiz içiçe geçmiş gelişmelerin ürünüdür. Ancak, bu 

karmaşık gelişmelere biçim vermek ve ortaya eskisinden farklı yepyeni bir tablo koymak 
apayrı bir iştir. Yüzyılımızda, iktisatçının onur belgesi diye birşey aramak gerekirse, onu 
bu noktada bulabiliriz. KEYNES'in (ve bizim iktisatçılarımızın nedense görmezlikten 
geldikleri KALECKI'nin) katkısı bu olmuştur. KEYNES, 1930'lardan sonra sanayi 
demokrasilerinin ve Avrupa siyasal kültürünün payandası olarak ortaya çıkmıştır. Terim 
olarak 1930'larda FRISCH'in icat ettiği 'makro iktisat', ekonomik hakları kurumlaştırmak 
üzere doğmuş görünüyor. İktisat ('makro iktisat'la) bir bakıma yeniden doğarken, siyasal 
kültürü canlandırıyor ve kapitalist toplumun devletine çekidüzen getiriyor, iktisat 
politikası, iktisat teorisinin ilham kaynağı olmaya başlıyor <1>. iktisatçı (KEYNES'in 
kişiliğinde), adeta entellektüelce bir 'New Deal’i gerçekleştirmiş oluyor. Sanayi 
demokrasisi, tıkandığı noktada yeni bir entellektüel çerçeve kazanıyor.

Bu demokrasi çerçevesi iktisatçıyı ön plana çıkarıyor, iktisatçı, bazı 'ekonomik' 
değişkenleri makro karar konusu yaparak ön plana çıkmıştır. Bunlar arasında yatırım ile 
istihdamı en başta saymak doğru olur. Yatırım, kapitalist toplumda artık biraz devletin işi 
olmaya başlamıştır. Ama, daha önemlisi istihdamdır. Çünkü, yeni çerçeve, istihdamın bir 
makro değişken olarak kabulünün de ötesinde, kapitalist topluma 'tam istihdam' 
hedefinin verilişiyle çizilebilmektedir. İngiltere'nin II. Savaş'taki Beveridge  planı ile
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başlayan kabulleri ve Amerika’nın 1946 tarihli Employment Act'i bunun kanıtlarındandır. 
Tam istihdam noktası, ekonomik hakların kurumlaşmasına başlangıç olmaktadır. 
Kapitalizm, "yedek işçi ordusu"nu kurumlaştırmak yerine, herkesin çalışabileceği ve hak 
sahibi olabileceği bir konuma gelmek istemektedir. Böylece, ekonomik haklar bir sosyal 
ve siyasal örgütlenme üzerine oturmakta, güvenceye bağlanmaktadır. Devlet de, bu yeni 
çerçeveye göre düzenlenmekte, adını bile 'Refah devleti' olarak değiştirmektedir. Bu 
önemli girişimde, iktisatçının, geçmişinde hiç olmadığı kadar büyük payı olmuş 
görünüyor. (Yada biz iktisatçılar bunu böyle görmekten hoşlanıyoruz.)

3
Türkiye'ye bakış için de bu çerçeve yararlı olabilir. Bazı gelişmeleri netleştirmemizi 

sağlayabilir. Türkiye, son elli altmış yıl içinde daha belirgin görülebilen sanayi hamlelerine 
girişmiştir. 1930'lar, sanayileşmeyi ana hedef olarak (ve daha sonra pek görülmeyen bir 
tutkuyla) ilân etmiştir. Fakat, daha sonraki yıllarda ülke sanayi demokrasisine 
erişememiştir.

Türkiye'de de, bazı değişkenler makro karar konusu olarak önem kazanmıştır. 
Bunların başında yatırım gelir. Yatırımcılık etkisini planlarla kazanıyor. Önce, 1930'ların 
sektör planlarıyla, sonra 1960'lardan başlayan makro planlarla yatırımcılık şekilleniyor. 
Yatırımcılık ekonomide 'büyümecilik' demek oluyor. Bu, sadece ekonomiyi değil siyaseti 
de canlandıran bir etki gücüne sahiptir. Çünkü, ekonominin büyümesi, yatırım sürecine 
organize bir biçimde müdahale ederek (yatırımcılığı başıboş bırakmayarak) gerçekleşir. 
Aslında, yatırımlarla en yakından ilgilenenler de toplumda en iyi örgütlenmiş olan 
kesimlerdir. Yatırımcılıkla gerçekleşen müdahale salt plan (ve teknisyenlik) konusu bir iş 
değil, siyasetin ayarlarıyla yürütülen ve sonuçlandırılan bir çabadır. Türkiye, bunu 
1960'larda ve 1970'lerde görüp yaşadı. Hatta, siyasetin ayar gücü öyle tuhaf gelişti ki, 
Türkiye 1980'de plancılığı (ve yatırımcılığı) bırakma noktasına bile geldi!

Sanayileşmeye çabalayan, fakat sanayi demokrasisine erişemeyen Türkiye’nin 
önemli eksikliği ekonomik hakların kurumlaşmasında oldukça yavaş gitmesinden ve 
arada bir duraklamasından (ve gerilemesinden) doğmuş görünüyor. İstihdam, Türkiye'nin 
makro iktisat çerçevesinde, sanayi demokrasilerininki gibi bir yer tutmamıştır. 1932'nin, 
yasalaşamamış İş Kanunu tasarısındaki ileri nokta, 1960'lara gelinceye kadar 
aranmamış ve bulunmamış, ekonomi tam istihdam hedefine yönelememiştir. Daha 
doğrusu, tam istihdam hedefinin bir önemi olmamıştır. Ekonomik haklar gündeme küçük 
ve önemsiz parçalar olarak gelince, yatırım ve istihdam arasında (sanayi ile demokrasi 
arasında) bir senkronizasyon da doğmamış görünüyor. Bu, sanayii bir ölçüde geliştiren, 
fakat demokrasiyi içinde yaşanan (ekonomik haklara dayanan) bir şey değil, bir ’yön 
duygusu'ndan ibaret kılan bir ortam hazırlıyor. Böyle bir ortam, yatırım sürecine 
müdahalede başarılı olan kesimleri kazandıran, fakat işin faturasını emeğiyle geçinenlere 
çıkaran bir düzen yaratır. Türkiye'de de, makro iktisadın çerçevesi zayıf kaldıkça, bu 
düzenin gitgide daha yıpratıcı olduğu görülmüştür.

Sadun Aren 1n, İstihdam, Para ve İktisadi Politikafeı (2>, 1960’da, bu ortamda 
doğuyor. Hocamız Sadun Aren\ kitabıyla tanıdığımız zaman, Türkiye sanayide acemi ve 
küçük adımlar atıyordu. Tam istihdamı düşünmekten ve kavramaktan uzaktı. İktisat 
politikası ise, henüz ham, belli belirsiz bir anlama sahipti, siyasetin 'clientalism'ine 
bağlanma dönemini yaşıyordu. Belki bu nedenlerle, demokrasiyi tanımaya çalışmak, 
fakat kafa karışıklığı ve gerilim içinde bunu becerememek, dönemin özelliği oluyordu.

Sadun Beyin, "İstihdam" diye başlayan kitabı, sadece 1950'Ii yılların sonu ile 
60'!arın Türkiye'de, makro iktisadın belli başlı noktalarını ve taşıdığı analiz gücünü en iyi
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yansıtan kitabı oluşundan ötürü değil, daha çok başka yönlerden önemlidir sanıyorum. 
Gerçi bu kitap, makro iktisat metinlerinin pek ender çıktığı 1950 sonu- 1960 başında, sırf 
Türkçe makro iktisat kitabı oluşundan ve o günlere kadar iktisadın taşıdığı analiz 
gücünden habersiz öğrencilere bunu aşıladığı için önemli olmuştur ve öyle kabul edilerek 
bugüne kadar geçerliliğini korumuştur. Ama, kitabın asıl önemi galiba Sadun Beyin sahip 
olduğu ve bizim iktisatçılar dünyasına getirdiği 'vizyon' ürünü oluşundandır. 
SCHUMPETER'in History of Economic Analysis 'de dediği gibi, "Özgürlüğe sahip 
İktisatçılar, İşe mutlaka araştırma alanlarını kucaklayan bir vizyonla başlarlar... Analiz 
çabası da, dikkatimizi çeken olgular üzerindeki vizyonumuzun farkına vardığımız anda 
başlar.” Sadun Beyin sadece çevresinde yaşayanlar değil, kitabını dikkatle okuyarak bu 
çevreye giriverenler de, sanırım kendisinin hem bu vizyonun sahibi olduğunu, hem de 
bunu başkalarıyla da paylaşmak istediğini farketmişlerdir.

4
Sadun Beyin makro iktisat dünyası (KEYNES'inki gibi) klasikleri eleştirerek ve 

onların analizinin kullanışsızlığını sergileyerek başlar. Bu, 1930'lardan 1970'lere kadar 
makro iktisadın besmelesidir. KEYNES-KALECKI çizgisi üzerine kurulan makro iktisadın 
ana yöntemi, iktisat politikasını ön plana çıkararak, iktisadı polltize etmek olmuştur. Bu, 
klasiklerin iktisat anlayışının tersidir. Klasiklerin dünyasında İktisadın öne çıkışı iktisadı 
depolitize etmeyi amaçlar. Bu farkı, somut olarak biz çok sonraları anlamaya başladık. 
Anlamaya başladığımızda., ikisinin arasındaki farkın 'akademik' birşey olmaktan çok, 
hepimizin bugününü ve geleceğini ilgilendiren ciddi birtarafı olduğunu da gözümüzle 
görmeye başlamıştık.

Klasikler (eskileri ve yenileri) hep iktisadın babası Adam SMITH'le yakınlık ve 
birinci dereceden akrabalık gözetirler. Bu akrabalık, görünürde özel girişimin yaratıcı ve 
dinamik bir potansiyele sahip olduğu ve bunun piyasaların İşleyişi sayesinde ortaya 
çıkabildiği inancına dayanır. Kişiler devletin müdahalesinden uzak olur ve kitle halinde 
'otonom' laşırlarsa, kendi .ekonomik çıkarlarını gözetme 'yetenekleri sayesinde ortaya 
kendi kendini sürdüren bir sistem (piyasalar sistemi) çıkar. Piyasa sisteminin, kişilerin 
kollektlf çıkarlarını hesaba katma, kişilerin çıkarlarını bağdaştırma gibi bir amacı yoktur. 
Böyle birşey, piyasa sisteminin özüne aykırıdır. Kısacası, klasik çerçevede iktisat 
dünyası "bir özel çıkarlar dünyasıdır." Bugünün terimleriyle söylersek, bu, 'sivil toplum' 
dünyasıdır. Sivil toplumun otonom niteliği ve herşeyden önce gelişi, klasiklerin 
ekonomisinin özü olm uştur(3). "Herşeyden önce geliş", ekonominin siyasete göre değil, 
siyasetin bu ekonomi dünyasına göre ayarlanışı demektir.

KEYNES’in ve onu izleyen makro iktisadın, 1930'lardan başlayarak karşı çıktığı 
şeyin özünü burada arayabiliriz: 18. yüzyılın düşünce sisteminde toprak mülkiyeti, kilise 
ve ticaret çevrelerinden oluşan sivil topluma, 19. yüzyıldan başlayarak burjuvazi bir 
bütün olarak katılmış ve kendisinden öncekileri hemen yedeğine almıştır. Fakat, 
burjuvazi ile aynı zamanda sahneye çıkan bir büyük kitle (emeğiyle geçinenler) toplum 
içinde yer almakla birlikte, sivil topluma mensup olamamışlardır. Sanayi demokrasilerinin 
200 yıllık geçmişinde, ekonomik hakların son 50 yıla gelinceye kadar kurumlaşamamış 
oluşu, bir bakıma klasiklerin kutsallaştırdığı sivil toplumun bu özünü dile getirmektedir.

Bu açıdan bakınca,1930'larda doğan makro iktisat yerine daha iyi oturmaktadır. 
KEYNES'in kişiliğinde, iktisatçının entellektüel çabası, emekçileri ve orta sınıfın 
insanlarını da sivil toplumun kapsamına alma çabasıdır. Ekonomik hakların tam 
istihdamla kurumlaşma noktasına erişmesi ve öteki makro değişkenlerin buna göre 
ayarlanması, KEYNES'çi iktisadın kapitalist topluma ve devlete önerisidir. Bu, bir
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yönüyle, toplumdan gelen sözsüz bir istektir, iktisatçı bunu sezme ve keşfetme 
yeteneğini göstermiştir. En önemli zamanda, vizyon sahibi olduğunu kanıtlamıştır.

İktisatçı bunu ortaya atarken ekonomiyi politize etmektedir. İktisadı, mülkiyet 
sahipleri için harcanan çaba olmaktan çıkarmakta, devlet de buna uyum göstererek 
'refah' programları, kavramları, uygulamaları getirmektedir. Sanıyorum, Sadun Beyin 
1960 tarihli İstihdam, Para ve İktisadi Politika'smda benzeri bir çağrı olmasa bile, makro 
iktisadın bu geniş anlamlı (ve önemli) işlevini herkese farkettirmek isteyen bir öz vardır. 
Bunu, daha sonra milletvekilliğinde daha net söyler *4>.

5
Klasik İktisat, Türkiye'ye 1980'li yıllarda bir çıkartma yaptı. 'Piyasa'nın ekonomide, 

ekonominin de depolitize edilerek toplum düzeninde ana eksen oluşu, 1980'li yılların 
özelliği oldu. Bu çizgi, sanayi demokrasisinden uzaklaşmayı, ekonomik hakları 
dondurmayı ve geriletmeyi de birlikte getirdiği için, bir yandan demokrasiye özgü 'yön 
duygusu'nu zayıflatmış, bir yandan kendi "entellektüel hesaplaşmasını getirmiştir.

Aslında, klasik iktisat, Türkiye'den önce bellibaşlı kapitalist ülkelerde de 
çıkartmasını yapmış, bayrağını dikmişti. II. Savaş sonrasının dünyada ekonomik 
gelişmeye uygun ortamında (sürekli büyüme, düşük enflasyon, önemsiz derecedeki 
işsizlik) iktisatçı, KEYNES'in sağladığı tacı giymiş ve 1970'lere kadar çok başarılı 
görünmüştür. Ancak, bu dönem kapanınca, iktisatçının çok başarısız göründüğü (ve 
klasik iktisadın çıkartmasını gerçekleştirdiği) bir ortama gelinmiştir. Ne var ki, özellikle 
Avrupa'da, refah devleti yıllarının yaratmış olduğu birikim küçümsenemeyecek bir direnç 
yaratmış görünüyor. Ekonomik haklar, geniş ölçüde geri çevrilmez biçimde kurumlaştığı 
ve daha da geliştiği gibi, entellektüel alanda da klasik iktisadın 'piyasa' ekseni ciddi bir 
depolitizasyon yaratamadı. İktisatçının 1930'lardaki vizyonunu, toplum, 1980'lerde artık 
bir yaşama biçimi haline getirmiş ve bu çizgiyi yitirmemişti. Hatta, biraz geriye giderek 
bakınca daha iyi görülebilir ki, toplum, ekonominin 'otonom' işleyişi sayesinde siyasette 
de "en iyi"nin 'otomatik olarak' elde edilmeyeceğinin kanıtına çoktan sahipti. Daha 
1951'de ARROW, Olanaksızlık Teoremi We, iktisat teorisinin siyasetin (ve demokrasinin) 
temel sorununu çözemeyeceğini, özel çıkarlarla kamu çıkarlarının bağdaştırılmasında bu 
teorinin bize yardımcı olamayacağını göstermişti *5). 1951'de keşfedilmiş olan Akdeniz'i, 
1980'lerde yeniden keşfe çıkmak, Avrupa'lımn saf saf kanacağı bir iş değildi.

Türkiye'de farklı bir tablo ile karşılaştık. KEYNES ve iktisadı, sadece makro 
politikalarda değil, düşünce alanında da unutulmuş gibi oldu. Uluslararası gelişmeleri 
izleyerek can kazanması gereken akademik çevreler, 1986'da General Theory of Money, 
Interest and Employment'ın (1936) dünyada bir yıl boyunca 50. yılının kutlandığını ve 
tartışıldığını bile farketmediler. Çünkü, 1980'de 'piyasa'nın egemen doktrin olarak 
gündeme yerleşmesiyle birlikte, iktisat konuşmaları (karşılıklı bile yapılsa) monologlaştı. 
Piyasa sisteminin "erdemleri", ekonomi ile siyasetin biribirinden ayrılmasıyla, başka 
düşünceleri gereksiz kılan bir boyut kazandı. Piyasa ile birlikte 'sivil toplum' çizgisi de 
(özgün görüntüsüyle) ön plana çıktı. Siyasetin bu hareket noktasına göre yeniden 
şekillenmesi gerektiği (bunun eski ve 'yanlış' iktisat politikalarının bir daha "hortlaması''nı 
önleyeceği) yolunda görüşler geliştirildi. Hatta, klasik iktisatçıların ruhu adına, "İktisat 
dünyası bir özel çıkarlar dünyası halinde kurulmasa da, yürütülebilir ve işletilebilir ki, 
zaten işin esası da budur” diyen Sadun Beyin bu bilimsel eleştirisinin hesaplaşması, 
1980'lerde Türkiye'de ekonomi dışı yöntemlerle bile yapıldı. Bütün bunların, Avrupa'nın 
siyasal kültürünü aşağı yukarı 150 yıldır almaya girişen Türkiye'de demokratik normların 
kapitalizmden önce gelişmeye başlamasından mı, yoksa ekonomideki büyümenin
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1950'ierden sonraki hızlanışı karşısında aynı normların daha yavaş gelişmesinden mi 
kaynaklandığı gibi büyük bir soru herhalde siyaset bilimcilerinin ilgisini bekleyecektir.

6
Yazıyı, birkaç şeyin altını çizerek bitirebiliriz. Bunlardan birincisi, iktisatçının kendi 

yerine ve işlevine karar vermesidir. Ana yöntem olarak ekonomiyi politize etmeyi mi, 
etmemeyi mi seçecektir? Bu, makro iktisat teknikleri arasında akademik bir tercih yapma 
konusu değildir. Topluma iktisatçının bir çalışma ve yaşama biçimi sunması davasına 
kadar genişletilebilecek birşeydir. Ekonomiyi politize etmek, iktisatçıya geniş bir hareket 
bandı sunmaktadır. Bu band, kapitalizmin daha iyi savunulması ve geliştirilmesi 
düşüncesinden başlayarak, üretim araçlarından yoksun emek sahipleriyle orta sınıflara 
bir siyaset ve ekonomi çizgisi sunma çabasına kadar uzanabilir. İktisatçı bu band 
üzerinde (istejse de istemese de) kendine bir yer seçecektir. Ekonomiyi, siyasetten 
ayırma niyetiyle ön plana çıkarmak ise, iktisatçıyı bambaşka tercihlere götürecektir.

İkincisi, sanayi demokrasisinin ekonomik haklar kurumlaştığı takdirde ayakta 
durabileceğidir. Bu kurumlaşma, bugünün koşullarında erişilemeyecek de olsa, tam 
istihdamın hedef olarak kabulünün niçin önemli olduğunu kavramakla başlamaktadır. Eğer 
kapitalizmin gelişmesi bu hedefi erişilir kılmıyorsa, yatırımcılık devletin elinde önem 
kazanacaktır. Ancak, burada da dikkatten kaçmaması gereken bir nokta olacaktır: Düşük 
ücretli işler yaratacak biçimde işleyen bir ekonomi, sanayi demokrasisinin gelişmesine 
uygun zemin değildir. Sanayi demokrasisinin de bir maliyeti vardır ki, o da yüksek ücret 
düzeyidir.

Üçüncüsü, sanayi demokrasisine doğru yürüyebilmek, yükü iktisatçının 
omuzlarına bırakılacak bir çaba değildir. Siyasetçinin (yatırım süreçleri ile çok yakından 
ilgili olan karar sahibinin) sorumluluğu gitgide artacaktır. Yatırım süreçlerinin yarattığı 
siyaset adamı ekonomik haklarla ne kadar ilgili olacaktır? Eğer sadece ekonomi öne, 
siyaset (bir parçasıyla da olsa) arkaya alınırsa, ekonomiyi yeterince politize etmek 
zorlaşır. Emekçiler ve orta sınıf (yani, toplumun çoğunluğu) 'sivil toplum'un^dışına doğru 
sürüklenirler. O da makro iktisattan (ve iktisatçıdan) vizyon beklemeyen, kalıbı ayrıca 
dökülmüş hazır bir çerçevedir.
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TANZİMAT DÖNEMİNDE 
ÇOCUK EDEBİYATI ÜZERİNE

İlber ORTAYLI

K onstantln ld l efendinin İstan
bul'da 1288 (1871) tarihinde basılan 
"Müntehebat-ı asar-ı Osmaniyye" adlı 
çocuk ve gençlik yazıları antolojisi'nin 
kapağı.
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Çocuklar için yazılan metinler, Türk edebiyatının en zayıf dallarından biridir. Çünkü 
çocuğun d ilin i bilm iyoruz, uslûbunu kavrayamadık ve çocuklara okumayı 
sevdiremiyoruz. Çocuklar için yapılan çevirilerde de bu dil ve uslûb sorunu sürüyor. 
Çocuk edebiyatı ve eğitimi ciddiye alınmıyor. Bu durum geçmişimizde nasıldı? Aslında 
geçmiş edebiyatımızda da çocuk konusu aynı ihmalin içindedir. Kütüphaneleri dolduran 
yazmaların içinde, göze batan çocuk edebiyatı ürünleri pek az olmalıdır. Mazide de 
çocuk eğitimi ve edebiyatı noksanlığından dolayı geçmiş nesiller okuma alışkanlığı 
edinememiş gibi görünüyor.

Gerçekte çocuk eğitimi ve çocuğa yönelik edebiyat bir tarih ve toplum bilincinin 
ürünüdür. Çocuğun eğitimi üzerinde konuşmak ve düşünmek çağlar boyu her toplumda 
rastlanan bir konudur. Ama "rönesans insanı" dediğimiz toplum ve insanın değişirliği 
bilincine ulaşmış tarihsel tip; çocuğun eğitimine ve çocuk edebiyatına da bu değiştirme 
süreci açısından yaklaşmıştır. Türkiye bu anlamdaki bir çocuk edebiyatına ve eğitimine 
ancak son yüzelli yılda eğilmiştir.

Birbakıma okuma alışkanlığı edinemeyen bir toplum oluşumuz, geçmişte çocuğa 
yönelik metinlerin nispeten azlığıyla anlaşılıyor. Kütüphanelerdeki yazma ve basma 
eserlerin arasında çocuklar için kaleme alınanların azlığı, hatta enderliği biliniyor. 
Kuşkusuz çocuklara sözlü bir eğitim ve kültür aktarılmıştır. Masal, efsane, dinî bilgiler, 
peygamberlere ait olaylar (kısas-ı enbiya) sözel olarak nakledilmiştir. Buna batıla dair bir 
kültür de eklenmelidir. Refik Halid'in hicivli bir uslûbla çizdiği gibi; eski toplumun çocuğu 
her merdiven başında bir şamama, bahçedeki ağacın tepesinde bir gulyabani, mutfaktaki 
ocağın içinde veya bahçe duvarının yıkıntıları etrafında cinler periler arardı. Geçen 
yüzyılımızda çocuklar ve çocukların düzeyindeki okuyucular tarafından en çok alınan ve 
okunan risaleler: taşbasma olarak bulunan Ahmediye-Muhammediye ve Şahmeran 
hikâyesi ve Seyyid Battal Gazi destanı gibi metinlerdi. Masallarımız da geçen yüzyılda 
bilimsel edebi bir derleme konusu olmamıştı. Sözlü kültürde yaşayan bu masalları 
derleyen tek istisnaî araştırmacı belki de Macar Türkolog Ignacz Kunosz'du.

Norbert Elias 'ın belirttiği üzere*; Rönesans insanının uygarlık tarihinde dönüm 
noktası teşkil eden rolü, tarih bilincine yani değişmenin bilincine ulaşmış bir insan 
olmasıdır. Rönesansın tarifi; ne sadece dini toleransın kurumlaşması, ne Greko-romen 
kaynaklara yöneliş değildir. Değişen ve değişmesi gereken insan kavramı, insanla 
çevrenin ilişkisi gibi bir kavramın anlaşılıp araştırılması bu çağın düşünüşüne ve 
yaratıcılığına hakimdir. Zamanımızda Agnes H elle r" gibi tarihçilerin de üzerinde durduğu 
bu yeni çağ insanının görevi; toplum ve tarihin içinde insanın konumunu, misyonunu 
belirlemektir. Bu nedenle değişmesi gereken insan, çocuk eğitimine ve çocuk 
edebiyatına da yeni boyutlar getirmiştir. Nitekim çağın aydını (gerçek anlamda bağımsız 
ve kitaplarının geliriyle yaşayan) Rotterdamlı Erasmusün çocuk eğitimi üzerine bir risale 
kaleme alması (De civilitate morum puerilium) ve bu risalenin 1530'dan itibaren otuzdan 
fazla baskı yapıp muhtelif Avrupa dillerine de çevrilmesi bir tesadüfi olay değildir. Burada 
çocuğun yemek yemesinden ve davranış kurallarından başlanarak, yeni zamanın bir 
insanı olması için öğretilecek şeylerden sözedllir. Çocuğun yetiştirilmesindeki amaç 
c/V;7es-uygar bir adam olmasıdır; "digitos unctos vel ore praelingere vel ad tunicam 
extergere incivile est" yağlı parmakları üstüne başına ve elbiseye silmek uygar bir 
davranış değildir, gibisinden tavsiyelere rastlanır bu eserde. Adeta St. Petersburg'un 
inşası sırasında, şantiye kulübesinde asilzade gençlerine Büyük Petro’nun verdiği 
nasihatlere benzer kurallar bunlar. Her sınıftan insanın mevcut yaşam biçimi ve adetlerini 
değiştirmesini öneren ve amaçlayan bir eğitimdir bu...

Aslında çocukların yaşamı ve belli bir toplumun taşlaşmış kurallarının gözlenmesi 
veya yeni nesillere aktarılması insan kadar eski bir olay. Eski Yunanlılar o zamanki
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dünyanın her köşesinde çocukların nasıl yetiştirildiğini gözlemiş, Romalı Tacitus; 
"Germania" adlı eserinde, Germen çocuklarının hür ve sert bir hayata yönelik yetişmesini 
över, (Germani a pueris vitam liberam asperamque agebant.) 16. yüzyılda Osmanlı 
ülkesine gelen Alman Salomon Schvveigger çocukların ezbere yönelik eğitimini beğenir, 
kendileri için de İncilin ezberle öğretilmesi tavsiyesini ileri sürer. Dayak az atıldığından 
sitayişle bahseder, ama okuldaki çocukların derslerini iki yana sallanarak ezberleme 
adetini çirkin bulur. Eski Yunan-Roma ve ilk ortaçağ toplumlarında çocuk eğitimine dair 
metinlerde mevcut toplumsal düzeni ve geleneği koruyan ve öneren düşünce aslında 
sonraları da her toplumda görülür. İslâm toplumunda da örneğin Gaza//'nin çocuklara 
gerekli bilgileri vermek için kaleme aldığı "Ey çocuk" adlı risale bilinmektedir ve uzun 
yüzyıllar kullanılmıştır. Pedagoji bir uygarlığın aynasıdır, Hammer'in bu eseri Almancaya 
çevirme nedeni anlaşılıyor.

Çocuğun yetiştirilmesi için bu gibi düstur kitaplardan çok; çocuk edebiyatının 
geliştirilmesi ve sözel kültürden yazılı metinlere dökülmesi daha çok modern Avrupa'ya 
özgü bir olaydır. Böylece okuma, daha doğrusu okutma alışkanlığı ailenin bütün 
fertlerinin, okulun ve toplumun bir görevi olmaktadır. Yeni zaman AvrupalIsının 
uygarlıktaki aşamacı rölü yazılı metinleri okuyan, yazıyla kendini ifade eden ve yazılı 
metinlerle düşünen bir adam olmasıdır. Çocuk edebiyatı da bu dönemin bir ürünüdür. 
Aslında çocuk ve büyük edebiyatının sınırları da sanıldığı kadar belirgin ve keskin 
değildir.

Grimm masalları derleniş ve kaleme alınışları itibariyle, çocuklar için midir? Hatta 
bu masallar saf anlatım haliyle sadece çocuklar için midir? Fransız aydınlanlanmasının 
ünlü salon sahibi aristokratı Mme de Sevigne 6 Ağustos 1677 tarihli mektubunda "Mme 
Coulanges'ın toplantısında anlatılan masallardan ve bunlara karşı uyanan ilgiden" 
sözediyor <1>. Şarktaki Binbirgece Masalları, Kelile ve Dimne, Garptaki LaFontaine, 
Defoe'nin Robinson Crusoe'si, Svvift'in Gulliver'i acaba çocuk eserleri midir? 18. yüzyıl 
aydınlanmasının bir takım çocuk hikayeleri gibi 15. yüzyılda da bu gibi kitapların daha 
matbaanın icadından önce yazma olarak elden ele dolaştığı biliniyor <2>. Galiba yeniçağın 
bir özelliği her yaştan insanların okuduğu ve dinlediği birtakım metinleri, çocuklar için ele 
almak ve çocuk edebiyatı olarak adlandırmak olmuştur. Bu adlandırmanın nedeni açık; 
değişen dünyada gençlere yeni görüşler kazandırmak ve yeni bir eğitim vermek..

Osmanlı toplumunda bireyin değişen bir dünya ve çevrenin içinde, çevresi ile 
hesaplaşan bir öğe olduğu bilincine ulaşılması 19. yüzyılın bir olayıdır. Yani Osmanlı 
insanı değişen bir dünyada kendisinin de değişmesi gerektiğini, ve bu nedenle de ön 
planda çocuğun eğitimine eğilmek gerektiğini anlamıştır. Bu sorun muhafazakârlar kadar, 
modern İslamcıları, batıcıları hemen her görüşe mensup aydınları meşgul etmiştir. Gene 
çocuğa yönelik risalelerin giderek çocuk dergisi ve gazetelerinin yayın hayatına girdiği 
gözlemlenmektedir. 19. yüzyıl; Avrupa kıtasına göre geç de olsa Türkiye'de bu sorunun 
anlaşılıp ele alındığı bir dönemdir.

Tanzimat döneminde çocuklara ve gençlere yönelik bu gibi ilk denemelerden biri 
1830'larda basılan İbrahim Edhem paşa'nın eseridir (terbiye ve talim-i adab ve nesâyih'ul 
etfal) Bu eser bir çocuk edebiyatı denemesi veya metinler derlemesi değildir. Erasmus'un 
yukarıda ismi geçen eserine benzer tarzda kaleme alınmış, çocuklara ve gençlere adab-ı 
muaşeret ve davranış kuralları, sağlık bilgisi, çalışma ve okuma yöntemi öğreten bir 
eserdir. Bu kitab değişme ve kendini değiştirmenin bilincine ulaşmış bir Tanzimat 
adamının dünya görüşünü yansıtmaktadır. Nitekim yabancı dil öğrenmenin önemi 
üzerinde durur. Yeni topluma genç yetiştirmenin yöntemlerini denemektedir. Özellikle 
kitabın başında, Türk dilinin Arapçaya olan üstünlüğünden söz edilmesi; eserin Türk dil 
ulusçuluğunun tarihi bakımından da önemli bir metin olduğunu gösterir. Bu eserde
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devamla temizlik kurallarının gereğinden, çalışma yöntemi ve zihni geliştirme 
yöntemlerinden, sonra bazı gerekli tabiat bilgisi ve özellikle adab-ı muaşeretten söz 
edilmektedir <3>. Örneğin dokuzuncu derste: ey oğul ta'am anında su iç, ta'amdan sonra 
iki veya üç saat kadar su içme (sh. 24) veya daha ilerde temel sağlık öğütleri arasında; 
frengi illetinden sözedip "frengiden küçük dili ve başka uzuvları düşenler olduğunu.." 
söyler (sh. 75) Kuşkusuz doğru davranmak, saygı sevgi ve yalan söylememek gibi 
klasik ahlâk dersi öğütleri de yer alır.

Meclis-i kebir-i maarif üyelerinden Konstantinid\ efendinin 1288 Dersaadet (1871) 
baskısı "Müntehebat-ı asar-ı Osmaniyye" başlıklı derlemesi ise, başlıkdan da anlaşılacağı 
üzere bir metin derlemesidir ve bizde çocuk ve gençlik edebiyatı alanındaki antolojilerin 
bilinen ilk örneklerinden sayılmalıdır W. Gençlere tarih ve edebiyattan bazı metinler, 
çocukları okumaya alıştırmak için bazı fable (kıssa)lar ve nihayet daha yetişkin gençler 
için bazı güzel yazı örnekleri sunulmaktadır. 300 sahifelik bu eser böylece mektub 
örneğinden, bazı vecize ve kıssa ve rivayete kadar, geniş bir alandan yapılan kısa 
seçmeleri içerir. Örneğin Ardından Osman Hamdi'den; Arı ile Sinek, iki Tilki, Kurd ile 
Kuzu, Arslan Yavruları gibi fable'lar, sonra Münif efendiden "bir feylesof ile bir maliye 
nazırının muhaveresi" gibi eski nasihatnamelerden derlendiğine ve uyarlandığına kuşku 
olmayan hikayeler, Edhem paşanın yukarıda sözünü ettiğimiz eserinden bazı alıntılar, 
ünlü Cevdet paşadan "devlet-i aliyyenin kuvve-i bahriyyesi” gibi parçaların yanında, 
ilginç bir örnek olarak Safvet paşa'nın "Darülfünun-u -Osmanî'nin küşadında irad olunan 
nutuk"u Takvim-i Ve-kâyi denen resmi gazeteden aynen alınmıştır (sh. 115). Sonra Kâmil 
paşanın Midhat paşaya mektubu (tabii kitabın basım yılı 1871), sonra Yakovaki 
Argiropulo'nun "Katerina tarihi"nden bir alıntı, gene Cevdet paşa tarihinden alıntılar, Kâmil 
paşa'nın Telemak tercümesinden "bir memleketin usul-ü imarı" başlıklı bir bölüm, İbrahim 
Hakkı’nin "Maarifetname”sinden iki bölüm, Naîma tarihinden bir bölüm ve birkaç aşıra 
dağılan Osmanlı şairlerinden gazel örnekleri, yer alır.

Esasen Tanzimat sıralarında ve sonraları çocuklara yönelik bir yazarlık ve şairlik 
ortaya çıkmamış değildir. Mesela Fevzi'nin "Tahfet'ul Uşşak" adlı manzum riselesi 
çocuklara lisan öğretmeği, hem de Rumca öğretmeği amaçlar:

"nam-ı Hudadır Teos, ademe de antropos 
Dervişe der asketis, evliya adı ayos" 

veya Yusuf Halis'in Fransızca için "Miftah-ı lisan"ından:
Allah diyö, gökler siyö, 

Yer terr, komanse ibtida.. gibi deyişler...

Gerçi bu dönemde bu gibi eserleri çocuk mu yoksa yetişkinler mi okuyordu, 
ayırdetmek zordur. Fakat her halükârda 19. yüzyıl değişen ve değişik dünyalar arayan 
bir insanın çağıydı. Nitekim muhafazakâr kanatta yer alan, fakat 19. yüzyılın en ilginç 
düşünürlerinden (bizim ülkemizde) Ahmed Midhat efendinin "Ana Babanın evlad üzerinde 
hukuk ve vezaîfi" ile "Çocuk" adlı iki risalesi dönemin ilginç iki eseridir. Çocuğun eğitimi 
üzerinde kısmen Batı literatüründen kısmen kendi gözlemlerinden yola çıkan bu eserde 
mesela Ahmet Midhat çocuğun yabancı dil eğitimi üzerinde durur, ve şöyle der<5); Çocuk 
çok şey öğrenebilir ve Beyoğlundaki Rumların iki dili birden öğrenip büyüdüğünü ve 
Avrupada okullarda öğrenilen yabancı dili örneğin kozmopolit bir semt olan Beyoğlunda 
Ermeni çocukları tarafından Rumca, Osmanlıca ve Ermenice olmak üzere üçünün birden 
öğrenildiğini söyler. Bu risale kuşkusuz 19. yüzyıl Osmanlı aydınının pedagoji anlayışı 
yönünden önemlidir.

imparatorlukta ilköğretim reformunu başlatan ve başarıya ulaştıran etnik unsur
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Tö rk  değildi. Bu  alanda Avrupai O strıani denen k ıtan ın  u lusla rı hatta, Su riye  vb Lübnan  
daha öndeydi, ö rn e ğ in , B u lg a r m aarifinin ile rlem esi ve b a şa rıla rı 19. yüzy ıld a  ve ikinci 
M eşrutiyet dönem! boyunca daima Tü rk  aydınların ın dikkirt ve k ıskanç lığ ın ı çekm iştir. B u  
nedenle d iğer Ba lkan u lu sla rın ın  çocuk edebiyatları ile birlikte, 19 . yüzy ılın  T ü rk  çocuk 
edebiy atin i ka rşıla ştıra rak yapılacak inceleme ¡ara gerek vardır.

ik inc i M e şru tiye tte n  so n ra  ilk  anaokulu, ku ru lduğu  g ib i (S a tı bey el H u s r i)  
çocuklarla ilgili edebiyat te rcüm e ve te lif olarak a rttı. B u  arada çocuklara yönelik sü re li 
yayınların da çoğaldığı görü lür. Çocuk Bahçesi {2. M eşrutiyetten önce çıkmaya başladı) 
Çocuk Dostu, Çocuk Dünyası, Çocuklara Mahsus Gazete (eldeki ilk sa y ı 1 8 9 6  yılına  ait) 
Ahmet Midhat efendl'nin ç ıkard ığ ı Çocuklara Rehber, Mehmed Şemseddin 1n çıkard ığ ı 
Çocuklara Talim gibi sü re li organlar bunlardandır. B ir  gazetelerde içerik birbirine pek 
benzer ve galiba o günden bu güne d s  pek değişm em iştir. M esela "enteresan malûmat" 
denen b ir pasajda; dünyanın en eski ahşab binası nerde veya en uzun yılanla r narda 
bulunur gibisinden notlar, veya diyaloglar ta rz ınd a  tabiat b ilg isi görülür, ö rn e ğ in  Çocuk 
Bahçesi adlı organ daha çok gençlere hitab ediyor gibidir. A ra sıra  genç kadınlara veya 
genç erkeklere  değgin ko nu la r geçmekte, hatta Çocuklara Mahsus Gazetede de; 
hanım lara m a h su s te rz ih a n e d e n  bahsedilm ektedir. B u  gibi ya y ın la rın  im para to rluk  
d ışınd a  Tü rk ç e  konuşu lan  Rom anya, Bu lga ristan  gibi ülkelerde de İzlendiği, derg in in  
başındaki “memâlik-l ecnebiyye için abone bedeli on frank" notundan anlaşılm aktadır. 
İkinci M eşrutiyet dönemi çocuk dergilerinin içerik analizi ayn bir geniş makalenin konusu  
olacak kadar ilginçdlr ve eğitim ta rih im iz için bilinm esi gereklidir.

Bu rad a konuyu kapatırken 1 9 4 0 ’larda A o kara Ü n iv e rs ite s i ve A nkara ayd ın la rı 
Çevresinde çocuk edebiyatına yönelik b ilim se l derlem e ve çev irile rin  k ısa  b ir zam an  
sonra politik baskı ortam ıyla birlikte kesintiye uğradığını belirtm ek gerekir. P.N.Boralav'ın 
masal inceleme ve derlem eleri ve bu alandaki yayın lar, Eflatun Cem GOne/h kaleme  
aldığı m asallar halen ulaşılam ayan ve izlenemeyen örnekler olarak ka lm ıştır.

N O T L A R
Nortbert Elias, The History of Manners -the civilizing process, vol.I Pantheon- New York 1678 
sh. 70 vd.

'■ Agnes Heller. Renaissance Man: trans; R, Allen Schocken- New York 1981
(1) Philippe Arl6s, Centuries of Childhood, trans R. Baldick, Vintage- New York 1S82, sh.95 vd..
(2) Cemil Meriç, ’Çocuk Edebiyatı’  Kültürden İrfana, İstanbul 1986, sh. 307-323
(3) I. Edhem paşa. Terbiye vo Tâünı-iAdab ve Neşayih'ulelfal. Dersaadet 1285 hicri

H. Raşıd Öyman"jn bu konudaki makalesi DTCF Araştırma dergisi C III, ve daha önce aynı 
dergide Sunuhi Sonarın, C II s. 14&'da bir makalesi vardır.

(4) Konstantin idi, Meclis-i Kebir-imaarif azasından Müntehebat-ı Asar-ı Osmaniyye, Dersaadet 
1263

(5) Ah med Midhat, Ana Babanın avlad üzerindeki hukuk ve vezaîfi, İstanbul 1317, sh. 72-74 
ve Çocuk-melekâU uzviyye ve rühiyyesi. Dersaadet 1317
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1927-1948 DÖNEMİNDE
TARIMSAL ÜRETİM VE GELİR DÜZEYLERİ 

ÜZERİNE BİR DENEME

Şevket PAMUK



1- GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR
Bu kısa yazının amacı 1948 öncesi dönemde Türkiye'de tarımsal üreticilerin geçim 

koşullarının gösterdiği değişiklikleri ve bu konuda tarımsal üreticiler arasında ortaya 
çıkan farklılıkları şimdiye kadar yapılanlardan daha ayrıntılı olarak incelemeye başlamak
tır <1>. Yazıyı bu konudaki yöntem sorunlarını da ele alan bir deneme olarak görüyoruz. 
Ortaya çıkacak eksikliklerin bir bölümünün daha sonraki çalışmalarla kapanabileceğini 
ve bu tür bir yaklaşımın 1948 sonrasındaki döneme de uygulanabileceğini düşünüyoruz.

Çalışma kırsal nüfusun tarımsal faaliyetlerden sağladığı gelirlerle sınırlıdır. Kırsal 
alanlardaki tarım-dışı faaliyetlerden sağlanan gelirler çalışmanın dışında kalmaktadır. 
Tarımsal faaliyetler içinde ise bitkisel üretimden sağlanan gelirler çalışmanın odak 
noktasını oluşturacaktır. Ele alınan dönemde toplam tarımsal faaliyetler içinde bitkisel 
üretimin payı yüzde 70 ile 75 arasında, hayvancılığın payı İse yüzde 25 ile 30 arasında 
dalgalanmaktaydı. Ormancılık ile balıkçılığın toplam payı ise yüzde 1 dolaylarında 
kalıyordu <2).

Bu çalışma için gereken tarımsal üretim ve fiyat verilerini 1924 yılından itibaren bul
mak mümkündür. Ancak, üretimdeki dalgalanmaların nedenlerini anlayabilmek amacıyla 
örneğin ekili alana ilişkin diziler gözden geçirildiğinde, bu tür verilerin 1927 yılında 
başladığı görülmektedir. Ayrıca 1924-27 yılları on yılı aşan bir savaşlar döneminden sonra 
ekonomi ve özellikle de tarımsal kesim için hızlı bir toparlanma dönemidir. Bu yıllardaki 
tarımsal üretim hacminde görülen artışlar uzun dönemli bir eğilimi yansıtmamaktadır. Bu 
durumda, çalışmamızı 1927 yılı ile başlatmayı uygun gördük.

Yazıda ele alınan dönemde Türkiye'de tarımsal üreticilerin pazara yöneliş oranları 
ya da meta üretiminin toplam tarımsal üretim içindeki payı, zaman içinde, bölgeden 
bölgeye, üretilen ürünün türüne ve üreticinin denetlediği toprağın miktarına bağlı olarak 
önemli farklılıklar göstermektedir. Üretimin tümünü ya da tümüne yakın bir bölümünü pa
zarda satan üreticilere rastlandığı gibi, üretiminin tümüne yakın bir kısmını kendi 
tüketimine ayıran üreticilere de rastlanmaktadır. Bu durumda, farklı kesimlerden tarımsal 
üreticilerin geçim düzeylerindeki değişiklikleri ya da dalgalanmaları saptamaya 
çalışırken, bir değil iki temel kavramı kullanmak zorunlu olmaktadır:

a) kişi başına üretim ve
b) kişi başına gerçek gelir ya da parasal gelirin satın alım gücü

Kişi başına üretim ile kırsal alanlarda yaşayan nüfus başına düşen fiziksel üretim 
miktarını ya da endeksler biçiminde düşünülecek olursa, herhangi bir yılın sabit fiyatları 
kullanılarak hesaplanmış kişi başına üretim miktarını kastediyoruz. Tarımsal üreticilerin 
yalnızca kendi tüketimleri için üretim yaptıkları bir ortamda, kişi başına üretim endeksin
deki dalgalanmalar, kırsal kesimdeki ortalama geçim koşullarındaki dalgalanmaları 
yansıtacaktır. Basit bir formülle, kişi başına üretimi gösteren miktar endeksi şu biçimde 
yazılabilir:

1948 = 100
E

48
Ft = i ürününün bir baz yılındaki, örneğin 1948 yılındaki fiyatı;

M| = i ürününün t yılındaki fiziksel üretim miktarı;

E = toplam kırsal nüfus
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Bu tür bir miktar endeksi toplam tarımsal üretim için olduğu gibi, ürün alt-grupları 
örneğin hububat ürünleri grubu ya da hububat-dışı ürünlerin tümü için de hesaplanabilir.

Öte yandan, tarımsal üretimin tümüyle pazara yöneldiği koşulları ele alalım. Bu 
durumda tarımsal üreticilerin geçim düzeylerindeki dalgalanmaları izleyebilmek için 
üretim miktarlarını tarımsal üreticilerin karşı karşıya bulunduğu iç ticaret hadleri ile 
çarpmak ve böylece üretilen metaların satın alım gücünü bulmak gerekecektir. Bu iç 
ticaret hadleri ise tarımsal üreticilerin sattığı malların fiyatlarıyla satın aldığı malların 
fiyatları arasındaki oran olarak tanımlanabilir.

Ancak, tarımsal üreticilerin satın aldıkları girdilerin fiyatlarına ilişkin verilerin 
sağlanamadığı koşullarda, tarımsal malların fiyatlarıyla üreticinin satın aldığı tüketim 
mallarının fiyatları arasındaki oranı iç ticaret hadleri olarak kullanmak en az hatalı yol 
olacaktır. Bu durumda tarımsal üreticilerin karşı karşıya bulunduğu iç ticaret hadlerini 
hesaplayabilmek için iki ayrı fiyat endeksi geliştirmek gerekiyor. Tarımsal mallar fiyat 
endeksi ya da tarımsal malların bir alt-grubuna, örneğin hububat fiyatlarına ilişkin endeks 
bir formülle şöyle ifade edilebilir.

Bu durumda kişi başına gerçek tarırrısal gelir ya da pazarda satılan tarımsal 
mallardan elde edilen parasal gelirin satın alım gücü şöyle ifade edilecektir:

t yılına ilişkin reel gelir endeksi, aynı yıla ilişkin fiyat ve miktar endekslerinin 
çarpımının tüketim mallarının fiyat endeksine bölümü yoluyla elde edildiğine göre, reel 
gelir endeksini t yılının fiyatlarıyla hesaplanmış cari gelirin aynı yıla ilişkin tüketim malları 
fiyatlarıyla deflate edilmesi olarak da düşünmek mümkündür.

2- ENDEKSLERİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN VERİLER:
Yukarıda tanımlanan endeksleri oluştururken, üretim miktarları ve fiyat verileri için 

Tuncer Bulutay, Yahya S. Tezel ve Nuri Yıldırım'ın hazırladıkları 1923-1948 yıllarını
kapsayan Milli Gelir çalışmasını kullandık <3). Söz konusu çalışmanın tarım bölümünde, 
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün derleyerek yayınladığı tarımsal üretim istatistikleri ile 
Reşat Aktan'ın hazırladığı ürün fiyat dizileri kullanılmaktadır *4). Bulutay, Tezel ve Yıldırım 
DİE'nin üretim verileriyle Aktan'ın fiyat dizilerini çok açık seçik yanlışların düzeltilmesi
dışında olduğu gibi kullanmışlar ve bu verilerde ortaya çıkan boşlukları çeşitli yöntemlerle 
kapatmak yoluna gitmişlerdir. Biz burada bu hesaplamaların ayrıntılarına girmeyeceğiz. 
Ancak, resmi verilerle Bulutay, Tezel vo Yıldırım'ın çalışması arasındaki en önemli farkın 
Bulutay, Tezel ve Yıldırım’ın resmi istatistiklerde verilen yıllık buğday üretim miktarlarında 
yaklaşık yüzde 10'luk bir azaltma yapmaları olduğunu belirtelim. Bu düzeltmenin nedeni 
Tarım sal üre tim  is ta tis tik le ri'nd e  buğday üretim miktarlarının olduğundan fazla 
gösterildiği kanısıdır. Nitekim DİE'nin 1948 yılı için yaptığı Milli Gelir çalışmasında da 
buğday üretim miktarlarında aynı oranda bir azaltma yapılmıştır*5).

Toplam ve ürün gruplarına göre ekili alanlarla toplam nüfusa ilişkin verilen de esas 
olarak resmi istatistiklerden derledik (6). İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar kırsal 
alanlardan kentlere göçlerin sınırlı kalması nedeniyle kırsal rüfusun ülke nüfusu içindeki

1948 = 1.000

E İÜ
1948 = 100
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payı sabit kalmıştır. Nüfus Sayımları'nda da bu eğilim açıkça görülmektedir Bu 
nedenle 1948 yılına kadarki dönemde kırsal nüfusu toplam nüfusun sabit bir oranı, yüzde 
76'sı olarak kabul ettik. Bu çalışmada mutlak düzeyler yerine oluşturlan endekslerin 
zaman içindeki gösterdiği değişiklikler incelendiğine göre, yüzde 76 yerine bir başka 
sabit oranın kabul edilmesi, sonuçlarımızı etkilemeyecektir.

Bu noktada önemli bir konuya değinmek gerekiyor. Görüldüğü gibi, 
oluşturduğumuz endeksler esas olarak resmi istatistiklerdeki verileri kullanmaktadır. 
Ancak biz bu çalışmada resmi verilerin doğruluk derecelerini sınamaya girişmeyeceğiz. 
Bu tür bir girişim, çalışmamızın sınırlı boyutlarını aşmaktadır. Biz bu aşamada, resmi 
verileri kullanarak elde edilecek endekslerin ve bu endeksler üzerine yapılacak 
yorumların, resmi verilerin güvenilirlik derecesi hakkında da ek bilgiler sağlayabileceğini 
düşünüyoruz.

Tarımsal üreticilerin satın aldıkları tüketim mallarının fiyatlarına ilişkin endeksi 
oluştururken ise daha önce yapılmış çalışmalarda türetilen iki ayrı fiyat endeksinden 
yararlandık. Hirsch ve Hirsch 1960'iı yıllarda yaptıkları geniş bir çalışmanın parçası 
olarak, 1938-1960 döneminde tarımsal üreticilerin satın aldıkları tüketim mallarına ilişkin 
bir fiyat endeksi hesaplamışlardı <8>. 1927-1938 yılları için de Gülten Kazgan’ın 
hesapladığı bir endeksten yararlandık (9>. Bu iki endeksi 1938 yılında birbirlerine 
bağladık.

Böylece elde ettiğimiz tüketim malları fiyat endeksini, daha doğrusu, tarımsal 
malların fiyatlarının tarımsal üreticilerin satın aldığı tüketim malların fiyat endeksine 
bölünmesi yoluyla elde edilen iç ticaret hadlerini, eldeki diğer iç ticaret hadleri dizileriyle 
karşılaştırmak yararlı olacaktır. Tablo 1'de bu tür bir karşılaştırma yapılmaktadır. Bu 
tabloda yukarıda belirttiğimiz yöntemle hazırlanan iç ticaret hadleri, Bulutay, Tezel ve 
Yıldırım’ın çalışmasının dolaylı bir sonucu olarak ortaya çıkan ve istatistiksel tablolarda 
zımni olarak kullanılan iki farklı iç ticaret hadleriyle karşılaştırılmaktadır. Tablo 1'de 
görüldüğü gibi, tarımsal mallar fiyat endeksinin tarımsal üreticilerin satın aldığı tüketim 
mallarının fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen iç ticaret hadleri endeksi, milli gelir 
hesaplarındaki zımni sektör deflatörlerinin birbirlerine oranından daha keskin 
dalgalanmalar göstermektedir. Sektör deflatörlerinin çok daha geniş ve çeşitlilik 
gösteren mal kümelerini içerdiği düşünülürse, bu sonucu olağan karşılamak gerekiyor. 
Bu durumda, kullandığımız tüketim malları fiyat endeksine olan güvenimizin arttığını 
söyleyebiliriz.

Fiyat veya miktar endeksleri oluştururken ortaya çıkan önemli bir sorun da, 
bilindiği gibi, hangi yılın baz yılı olarak kabul edileceği sorunudur. Bu sorun, endeksler 
yoluyla karşılaştırılmakta olan sepetlerin oluşturulması sırasında hangi yılın ağırlıklarının 
kullanılacağı sorunu olarak görülebilir veya tanımlanabilir. Kimi durumlarda, kullanılan baz 
yılına bağlı olarak, telde edilen sonuçlarda belirgin farklılıkların ortaya çıkması 
mümkündür. Nitekim bu nedenle, Bulutay, Tezel ve Yıldırım'ın Milli Gelir çalışmalarında 
tüm hesaplamalar 1938 ve 1948 baz yılları için ayrı ayrı verilmektedir. Sözkonusu iki yıl 
arasında tarımsal kesimin, en azından göreli fiyatlar açısından, önemli yapısal farklılıklar 
geçirdiğini ve sağlanan bu kolaylığın bizim denememizin sonuçlarını da zengin
leştireceğini düşünerek, aşağıda ayrıntılı olarak sunulacak endeksleri her iki baz yılı için 
ayrı ayrı hesaplama yoluna gittik. Ancak hesaplamalarımız, 1948 vo 1938 yıllarını baz ol
arak kullanan endeksler arasındaki farkların çok sınırlı kaldığını, ancak birkaç yerde bu 
farkın yüzde 5'i aştığını gösterdi. Bu durumda, iki baz yılı arasında bir tercih yaparak tüm 
sonuçları yalnızca bir baz yılı ile sunmak yoluna gittik. 1930'ların Büyük Bunalımının daha 
olağan-dışı konjonktürü yerine, hem 1920'lerin hem de ikinci Dünya Savaşı sonrasındaki 
dönemin fiyat yapısını daha iyi yansıtan 1948 yılını baz yılı olarak seçtik.
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T A B L O  1 
Tarım sal Ü retic ile rin  Karşı Karşıya Bulunduğu  

İç T icare t H ad leri (1948 = 1.000)

Yıllar

(1) (2)

Ft

(3)

Ft

Ftü T̂D Fıs

1927 0,932 1,056 0,957
1928 0,930 1,065 0,959
1929 0,955 1,074 0,967
1930 0,749 0,947 0,877
1931 0,624 0,847 0,798
1932 0,696 1,025 1,057
1933 0,640 0,843 0,840
1934 0,606 0,772 0,759
1935 0,642 0,858 0,820
1936 0,683 0,801 0,722
1937 0,773 0,804 0,733
1938 0,839 0,836 0,784
1939 0,809 0,842 0,785
1940 0,800 0,772 0,693
1941 0,946 0,820 0,757
1942 1,224 1,171 1,224
1943 1,481 1,538 1,886
1944 0,843 1,043 1,071
1945 0,827 0,973 0,969
1946 0,870 1,003 1,027
1947 0,889 0,992 0,997
1948 1,000 1,000 1,000

Fr : Tarımsal mallar fiyat endeksi (hayvancılık vd. dahil).

F : Tarımsal üreticilerin satın aldığı tüketim mallarının fiyat endeksi.
F „  : Tarım-dışı kesimlerde üretilen tüm malların fiyat endeksi.
Fb : İmalat sanayiinde üretilen malların fiyat endeksi.

Kaynaklar:FjQ için Hirsch vo Hirsch (1966) ile Kazgan (1977); diğer endeksler için Bulutay vd. (1974)'deki zımni 

sektör deflatörleri kullanılmıştır.

Oluşturduğumuz miktar ve fiyat endekslerinin bir diğer özelliği de kullanılan zaman 
biriminin uzunluğuna ilişkindir. Bu çalışmanın amacı tarımsal üreticilerin geçim 
koşullarındaki uzun dönemli değişiklikleri saptamaktır. Bu nedenle, yıllık üretim ve fiyat 
dalgalanmalarının endeksler üzerindeki etkisini azaltmaya çalıştık. Yıllık veriler yerine üç 
yıllık hareketli ortalamalarla çalışmayı daha uygun gördük. Aşağıda sunulan tüm 
endekslerde, herhangi bir t yılına ilişkin endeks değeri t, t-1 ve t-2 yıllarının basit 
ortalaması olarak hesaplanmıştır. Bir örnek verelim. Aşağıdaki tüm endekslerde baz yılı 
1948 için verilen değer, miktarlarda 100, göreli fiyatlarda 1.000'dir. Ancak, kullandığımız
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3-yıllık hareketli ortalamalar yönteminde 1948 yılının değeri aslında 1946-48 yıllarının 
ortalamasını verdiğine göre, aşağıdaki tüm endekslerde 100 ya da 1.000, 1946-48 
yıllarının ortalamasını oluşturmaktadır. Öte yandan, tablolardaki ilk yıl olan 1927 yılının 
değerleri olduğu gibi, 1928 değerleri ise iki yılın ortalaması olarak verilmiştir. .

3- UZUN VE O RTA DÖNEM Lİ EĞ İLİM LER; Ü R ETİC İLER ARASIN DA  
F A R K L IL A Ş M A L A R

Hayvancılık faaliyetleri de dahil olmak üzere toplam tarımsal üretime ilişkin miktar, 
fiyat ve gelir endeksleri Tablo 2'de sunulmaktadır. Tablo 3'de ise ele aldığımız dönemde 
toplam tarımsal üretimin yüzde 70-75'ini oluşturan bitkisel üretime ilişkin miktar, göreli 
fiyat ve gelir endeksleri verilmektedir. Bitkisel üretim miktarlarındaki değişikliklerin ve 
dalgalanmaların nedenlerini irdeleyebilmek amacıyla, yine Tablo 3'de, kırsal nüfus başına 
düşen ekili alan miktarına ve ekilen birim alan başına gerçekleştirilen fiziksel üretime ya 
da toprağın ortalama verimine ilişkin endeksler de verilmektedir.

T A B LO  2 
Tarım  K esim ine ilişk in  E ndeks ler

(3- Yıllık hareketli ortalamalar; 1946-48 = 100)

(1) (2) (3) (4 = 2x3)
M M/E Ft/F-,ü RG

Yıllar
Üretim
Miktarı

Kişi başına 
üretim

Göreli
fiyatlar

Kişi başına 
Reel Gelir

1927 42,4 61,0 1,014 61,8
1928 46,3 65,9 1,013 66,8
1929 54,7 76,8 1,022 78,5
1930 63,5 87,5 0,960 84,0
1931 73,0 98,6 0,856 84,4
1932 67,9 89,9 0,752 67,6
1933 67,7 87,9 0,711 62,5
1934 64,9 82,2 0,708 58,2
1935 68,2 84,7 0,685 58,0
1936 79,2 96,2 0,702 67,5
1937 88,3 105,4 0,758 79,9
1938 100,7 118,3 0,827 97,9
1939 102,6 118,0 0,877 103,4
1940' 105,3 118,5 0,886 105,1
1941 100,3 110,9 0,936 103,9
1942 99,7 108,7 1,146 124,6
1943 95,1 102,7 1,419 145,7
1944 93,1 99,5 1,266 126,0
1945 79,1 83,7 1,131 94,6
1946 80,8 84,1 0,920 77,4
1947 82,1 83,8 0,937 78,5
1948 100,0 100,0 1,000 100,0

M : Tarımsal üretim miktarı 
E : Kırsal nüfus
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Ft : Tarımsal malların fiyat endeksi

Fra : Tarımsal üreticilerin satın aldıkları tüketim mallarının fiyat endeksi 
R G : Pazarda satılan tarımsal mallardan elde edilen reel gelir ya da satın alım gücü.

Kaynaklar: Üretim ve fiyat verileri için Bulutay vd. (1974); nülus verileri için DİE, Nüfus Sayımları; tüketim 
mallarının fiyatları için bkz. Tablo 1.

TABLO  3 
Toplam  Bitkisel Üretim e İlişkin Endeksler

(3- Yıllık hareketli ortalamalar; 1946-48 = 100)

(1) (2) (3) (4 = 2 x3 ) (5) (6 = 4 x 5 )

M A/E M/A M/E ^BO^Tü RG

Kişi başı Kişi başı
Üretim na ekilen Ortalama na üretim Göreli Kişi başına

Yıllar Miktarı alan Verim miktarı Fiyatlar Reel Gelir

1927 39,2 72,4 78,0 56,5 1,137 64,2
1928 46,0 85,0 77,2 65,6 1,116 73,2
1929 54,3 87,4 86,8 75,8 1,109 84,1
1930 64,0 94,3 93,9 88,6 1,005 89,0
1931 71,3 93,0 103,7 96,4 0,848 81,8
1932 66,1 89,0 98,0. 87,2 0,681 59,4
1933 65,6 86,7 97,7 84,7 0,610 51,7
1934 64,8 87,0 94,1 81,9 0,615 50,4
1935 69,2 93,2 92,5 86,2 0,645 55,6
1936 78,8 99,8 95,7 95,5 0,701 66,9
1937 86,2 101,2 101,5 102,7 0,779 80,0
1938 96,5 104,8 108,3 113,5 0,837 95,0
1939 100,1 106,1 108,5 115,2 .0,871 100,3
1940 103,6 112,6 103,8 116,8 0,875 102,3
1941 100,7 115,2 96,9 11'1,6 0,938 104,7
1942 100,7 117,0 93,9 109,9 1,242 136,5
1943 95,8 108,8 95,7 104,1 1,619 168,5
1944 93,1 101,9 97,5 99,4 • 1,406 139,8
1945 81,9 94,9 91,3 86,6 1,188 102,9
1946 84,4 95,7 91,7 87,7 0,894 78,4
1947 86,0 96,7 90,8 87,9 0,905 79,5
1948 100,0 100,0 100,0 100,0 1,000 100,0

A : Ekilen alan miktarı ; (Kaynak: D.I.E. Tarımsal Üretim İstatistikleri ve Tezel (1986), s. 301 
Fm : Bitkisel ürünlerin fiyat endeksi; (Kaynak: Bulutay, vd. (1974))
Diğer tanımlar ve kaynaklar için bkz. Tablolar 1 ve 2.

Tablolar 2 ve 3 incelendiğinde, toplam ve kişi başına tarımsal üretimin 1920'lerin 
sonuna ve hatta 1931 yılına kadar çok hızlı bir artış eğilimi içinde olduğu görülmektedir. 
Buna karşılık, üretim miktarları açısından bir doruk yılı olan 1931 yılını, daha doğrusu 3-
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yıllık hareketli ortalamalar kullandığımız düşünülürse, 1929-31 yıllarını baz yılları olarak 
kabul edersek, bu tarihten 1940'ların sonlarına kadarki dönemde üretim miktarlarındaki 
artışın nüfus artışı ile aynı hızda olduğu ve kırsal nüfus başına tarımsal ve bitkisel 
üretimin 1929-31 ile 1946-48 arasında uzun dönemli bir artış eğilim göstermediği 
anlaşılmaktadır. (Tablo 2, sütunlar 1 ve 2; Tablo 3, sütunlar 1 ve 4)

Yine 1931 yılına kadar süren hızlı üretim artışlarını bir kenara iterek, 1929-31 ile 
1946-48 yıllarını karşılaşıldığımızda, kırsal nüfus başına ekilen toprak miktarının ve 
ekilen birim toprak başına elde edilen fiziksel verimin de bu iki uç noktası arasında önemli 
farklılık göstermediği ortaya çıkıyor. (Tablo 3, sütunlar 2 ve 3) Bir başka deyişle, 1931 
yılına kadarki hızlı üretim artışlarından sonra varılan doruk noktasını 1946-48 ile 
karşılaştırdığımızda, toplam üretim hacmindeki artışların yalnızca ekilen topraklardaki 
artışlardan kaynaklandığı, ekilen toprakların ise hem kırsal nüfusla hem de ülke 
nüfusuyla aynı hızla genişlediği anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle ve yaklaşık olarak 
belirtecek olursak, 1931-1948 döneminde toprağın verimi arttırılamamış, ancak ekilebilir 
ya da kolayca ekime açılabilir alanların varlığı sayesinde bitkisel üretim nüfusla aynı 
hızda artmaya devam etmiştir.

Tablolar 2 ve 3 incelendiğinde, bu çalışmada ele aldığımız dönemin belki de en 
önemli özelliğinin üretim, tarımsal üreticilerin karşı karşıya bulunduğu göreli fiyatlar ve 
pazarda mal satarak elde ettikleri parasal gelirin satın alım gücünde ortaya çıkan güçlü 
dalgalanmalar olduğu görülüyor. Bu dalgalanmalar nedeniyle değişik kesimlerden 
tarımsal üreticilerin 1927 ile 1948 arasındaki dönemde beş farklı konjonktürle karşı 
karşıya geldiklerini görüyoruz. Tarımsal üreticiler arasındaki farklılaşmaları daha iyi 
anlayabilmek için bu farklı konjonktürleri ayrı ayrı incelemek gerekiyor. .

Farklı konjonktürlerin ve her alt-dönemde farklı türden tarımsal üreticilerin daha 
ayrıntılı incelenebilmesi amacıyla, eldeki bitkisel üretim, göreli fiyat ve reel gelir 
endekslerinde basit ancak anlamlı bulduğumuz bir ayırım yaptık. Bitkisel üretimi hububat 
ve hububat-dışı ürünler olarak iki ana gruba ayırdık. Tarımsal kesimin ve toplam bitkisel 
üretimin yanısıra, bu iki ana ürün grubu için de miktar, göreli fiyat ve reel gelir endeksleri 
hazırladık.

Bu genel eğilimlerin ötesine geçerek, ele aldığımız dönemde tarımsal kesim 
içindeki farklılaşmaları da inceleyebilmek için daha ayrıntılı bir çözümlemeye girişmek 
gerekiyor. Bu amaçla elimizdeki üretim ve fiyat verilerinde basit ancak anlamlı olduğunu 
düşündüğümüz bir ayırım yaptık. Bitkisel üretimi hububat ve hububat-dışı ürünler olarak 
iki ana gruba ayırdık. Yaptığımız bu basit ayırım sayesinde, farklı türden tarımsal 
üreticilerin geçim düzeylerinde ortaya çıkan dalgalanmalar hakkında ipuçları edinmemiz 
mümkün olacak. Her dönem ve konjonktür için tarımsal üreticiler arasındaki 
farklılaşmaların bir bölümü daha kolay izlenebilecek.

1920'lerin sonlarındaki en önemli eğilimin üretim hacmindeki hızlı artışların 
olduğuna değinmiştik. Bunun yanısıra 1929 yılına kadar göreli fiyatlar da tarım 
kesiminden yana hareket etmektedir. Bu nedenle, 1920'lerin sonlarındaki konjonktürün 
genel olarak tarımsal üreticilerden yana olduğu, bu koşullardan özellikle hem hububatda 
hem de hububat-dışı ürünlerde pazar için üretim yapabilenlerin yararlandığı söylenebilir. 
Ancak, bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Ele aldığımız bu dönemde pazar için tarımsal 
meta üretimi yapanların yalnızca büyük toprak sahipleri olduğu söylenemez. Özellikle 
pazara açılmış Batı Anadolu ve Doğu Karadeniz gibi bölgelerde pazarlık ürünlerin 
üretiminde uzmanlaşan pek çok küçük üreticiye rastlanmaktadır. Eğer üretimdeki genel 
artışlardan ve göreli fiyat hareketlerinden yalnızca büyük toprak sahiplerinin 
yararlandıkları gibi bir varsayım yapmayacaksak, ki böyle bir varsayım bize gerçekçi
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gözükmüyor, bu taktirde 1920’lerdeki elverişli koşullardan büyüğü ve küçüğüyle pazar 
için üretim yapan tarımsal üreticilerin çoğunluğunun, değişik ölçülerde de olsa, 
yararlandığı sonucuna varacağız.

1930’ların ilk yarısında kişi başına üretim hacminde sınırlı bir daralma olmuştur. Çok 
daha önemli olarak ise, göreli fiyatlar güçlü bir biçimde tarım kesimi aleyhine dönmüştür. 
Bu eğilimlere koşut olarak, pazar için üretim yapan tarımsal üreticilerin elde ettikleri 
gelirin satın alım gücü de önemli gerilemeler göstermektedir. (Tablo 2, sütun 4 ve tablo 3, 
sütun 6) Hububat fiyatlarındaki göreli gerileme, hububat-dışı ürünlerinkinden daha da 
derin olmuştur. Bu endekslere bakarak, 1930'ların başlarındaki Büyük Bunalım 
koşullarından en çok etkilenenlerin pazara yönelik üreticiler olduğu, özellikle pazar için 
hububat üreten büyük çiftçilerin önemli bir darbe yediği söylenebilir (Tablo 4, sütun 6).

TABLO  4 
H ububat Ü retim ine ilişkin Endeksler
(3-Yıllık hareketli ortalamalar; 1946-48 = 100)

(1) (2) (3) (4 = 2 x3 ) (5) (6 = 4 x5 )
M A/E M/A M/E Fh/F to RG

Üretim Kişi başına Ortalama Kişi başına Göreli Kişi başına
Yıllar Miktarı ekilen alan Verim üretim miktarı Fiyatlar Reel Gelir

1927 32,5 73,2 64,1 46,9 1,196 56,1
1928 38,8 86,0 64,4 55,4 1,259 69,7
1929 51,9 88,7 81,2 72,0 1,258 90,6
1930 64,9 96,1 93,7 90,0 1,133 102,0
1931 78,0 94,7 111,6 105,8 0,883 93,4
1932 70,2 90,4 102,5 92,7 0,631 58.4
1933 71,1 87,6 104,8 91,8 0,549 50,4
1934 67,8 87,8 97,7 85,8 0,563 48,4
1935 71,9 94,5 95,5 90,3 0,617 55,7
1936 82,0 100,7 98,9 99,7 0,674 67,2
1937 90,3 101,7 106,1 107,9 0,743 80,2
1938 105,3 104,8 118,4 124,1 0,784 97,3
1939 107,2 107,0 115,7 123,8 0,799 98,9
1940 111,1 113,4 110,8 125,7 0,828 104,1
1941 104,3 115,2 100,5 115,8 0,913 105,7
1942 105,4 115,9 99,5 115,3 1,365 157,4
1943 100,1 107,4 101,6 109,1 2,024 220,8
1944 96,2 100,7 102,3 102,9 1,722 177,2
1945 76,4 93,9 86,6 81,3 1,476 120,0
1946 76,2 95,2 83,4 79,3 0,972 77,1
1947 77,3 96,3 81,9 78,9 0,956 75,5
1948 100,0 100,0 100,0 100,0 1,000 100,0

F„: Buğday, arpa ve diğer hububat ürünlerinin fiyat endeksi; (Kaynak: 8ulutay, vd. (1974)) 

Diğer tanımlar ve kaynaklar için bkz. Tablolar 1,2 ve 3.
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TABLO  5 
H ububat-D ış ı Üretim e İlişkin Endeksler

(3-Yıllık hareketli ortalamalar; 1946-48 = 100)

(1) (2) (3) (4 = 2 x 3 ) (5) (6 = 4 x5 )
M A/E> M/A M/E f" hc/F tû RG

Üretim Kişi başına Ortalama Kişi başına Göreli Kişi başına
Yıllar Miktarı ekilen alan Verim üretim miktarı Fiyatlar Reel Gelir

1927 48,1
V

67,1 102,9 69,1 1,075 74,2
1928 55,6 78,6 100,7 79,2 0,981 77,7
1929 57,3 79,1 102,1 80,7. 0,942 76,0
1930 62,9 83,3 104,1 86,8 0,863 74,8
1931 62,4 82,3 102,6 84,4 0,809 68,2
1932 60,7 80,4 99,9 80,3 0,760 61,0
1933 58,3 81,2 93,0 75,5 0,707 53,4
1934 60,8 82,2 93,5 76,9 0,688 52,9
1935 65,5 84,6 95,9 81,1 0,690 55,9
1936 74,5 94,1 96,8 91,0 0,744 67,7
1937 80,8 98,3 98,5 96,9 0,837 81,1
1938 84,8 104,9 94,9 99,6 0,930 92,6
1939 90,5 100,7 103,3 103,9 0,986 102,4
1940 93,7 107,6 98,7 106,2 0,956 101,5
1941 95,9 115,1 93,6 107,8 0,980 105,6
1942 94,5 123,6 83,2 102,9 1,082 111,3
1943 90,2 117,6 82,8 97,4 1,084 105,6
1944 88,9 109,8 86,5 95,0 0,992 94,2
1945 89,1 100,8 93,4 94,2 0,848 79,8
1946 95,2 98,8 100,1 99,0 0,830 82,1
1947 97,5 99,2 100,5 99,7 0,872 87,0
1948 100,0 100,0 100,0 100,0 1,000 100,0

F : Hububat dışındaki tarımsal ürünlerin fiyat endeksi; (Kaynak: Bulutay, vd. (1974)). 
Diğer tanımlar ve kaynaklar için bkz. Tablolar 1,2 ve 3.

İşte bu noktada oluşturduğumuz endekslerin ilk bakışta gözden kaçabilecek bir 
diğer boyutuna dikkat çekmek gerekiyor. Oluşturduğumuz miktar, fiyat ve reel gelir 
endeksleri tarımsal üreticiler arasındaki borçluluk ve tefecilik gibi süreçler hakkında fazla 
birşey söylememektedir. Oysa Büyük Bunalım gibi mutlak fiyat düzeyinin hızla 
çökmesine yol açan bir konjonktürün, reel borç yükünü arttırarak borç verenlere 
yarayacağı, buna karşılık borç alanların yükünü arttıracağı açıktır, işte bu nedenle, 
Bunalım koşullarının sürekli olarak borçlu konumdaki küçük üreticileri daha fazla ezdiğini 
söyleyebiliriz.

Özellikle pazar için üretim yapan tarımsal üreticileri ilgilendiren göreli fiyatlar, 
1930'ların ikinci yarısında sınırlı bir düzelme göstermiştir. Böylece 1930'lar boyunca, 
devletin tarım kesimini açık olarak vergilendirmesine gerek kalmadan, kentlerde devlet 
eliyle yürütülen sanayileşme süreci için tarım kesiminden ek kaynak sağlanabilmiştir. 
Devletin 1933 yılında Ziraat Bankası aracılığıyla hem Türkiye tarımında çok önemli bir yeri
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olan hem de 1929 sonrasında fiyatı en fazla gerileyen ürünler arasında yer alan 
buğdayda destekleme alımlarına başladığını biliyoruz. Geliştirdiğimiz göreli fiyat 
endeksleri 1930’ların sonlarına kadar hububat fiyatlarının hububat-dışı ürünlerin 
fiyatlarından çok daha geride kaldığını gösteriyor. (Tablo 4, sütun 5 ile Tablo 5, sütun 5'i 
karşılaştırınız.) Bu durumda devletin destekleme alım politikalarının fazla etkili olmadığı 
İleri sürülebilir. Ancak devletin 1930’larda izlediği destekleme alımları ve buğday 
ithalatının yasaklanması gibi politikaların sonuçlarını değerlendirebilmek için iç 
piyasalardaki fiyat eğilimlerini saptamak yeterli olmayacaktır. Bu alandaki devlet 
müdahalelerinin sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için, iç fiyatlarla dünya piyasalarındaki 
fiyat hareketlerini karşılaştırmak gerekiyor.

Öte yandan, tüm bitkisel ürünlerin ve özellikle de hububatın fiziksel üretim 
miktarlarında 1930'ların ikinci yarısında önemli bir sıçrama görülmektedir. Ancak 
1930’ların ikinci yarısında tarımsal meta üreticilerinin, özellikle de pazar için hububat 
üretenlerin karşı karşıya bulunduğu iç ticaret hadleri yeterince düzelmemiştir. Bu 
nedenle, 1930'ların ikinci yarısında tarımsal üreticiler arasında göreli konumlarını en fazla 
düzeltebilenlarin, pazar için üretim yapanlar değil, kendi tüketimleri için hububat üreten 
küçük ve orta üreticiler olduğu ileri sürülebilir. Bu kesim göreli fiyatlardaki olumsuz 
hareketlerden daha az etkilendiği gibi, eğer üretim hacmindeki artışlardan pay 
alabilmişse, kendi tüketim düzeylerini de arttırmıştır (Tablo 4, sütun 4,ü aynı Tabloda 
sütun 6 ve Tablo 5, sütun 6 ile karşılaştırınız).

Tablolar 2 ve 3'deki endeksler, İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki en önemli eğilimin 
göreli fiyatlarda tarım lehine ortaya çıkan güçlü sıçrama olduğunu gösteriyor. Ancak 
Tablolar 4 ve 5'deki mal grupları düzeyinde incelendiğinde, göreli fiyatlardaki 
değişikliklerin yalnızca hububat fiyatlarında gerçekleştiği, hububat-dışı ürünlerin 
fiyatlarının Savaş yıllarında tüketim mallarının fiyatlarıyla aynı hızda arttığı görülmektedir 
(Tablolar 4 ve 5, sütun 5). Ayrıca, hububat fiyatlarındaki artışı yorumlarken de dikkatli 
olmak gerekiyor. Resmi veriler hububat hacminin özellikle 1942'den sonra önemli 
gerilemeler gösterdiğine işaret ediyor. Öte yandan, Savaş yılları boyunca devletin 
özellikle küçük ve orta üreticilerden piyasa fiyatlarının çok altında fiyatlarla ve zorunlu 
olarak hububat satın aldığını biliyoruz (1°). Bu durumda Savaş yıllarındaki olağanüstü 
koşullardan yararlananların pazara büyük miktarlarda hububat getirebilen büyük çiftçiler 
olduğu anlaşılmaktadır.

Savaşın sona ermesiyle birlikte hububat fiyatlarındaki olağanüstü artışlar ortadan 
kaybolmuştur. Ancak 1940'ların ikinci yarısında tarımsal üreticilerin karşı karşıya 
bulunduğu iç ticaret hadlerinin 1930'lardaki düzeylerine gerilemediklerini görüyoruz. 
Üretim miktarları açısından ise Savaştan sonraki yıllar bir toparlanma dönemidir. (Tablolar
3, 4, 5, sütunlar 5) Bu koşullardan en fazla yararlananlar hububatta ve hububat-dışı 
ürünlerde pazara yönelik üretim yapanlar olacaktır. Üretim hacmi açısından bakıldığında, 
1948 yılı bir yerel doruk noktasıdır. Ancak tarımsal üretim hacimleri ve göreli fiyatlar, 
1950'lerin ilk yarısında önemli sıçramalar gösterecektir. Böylece 1940'ların sonlarına 
doğru tarımsal meta üreticileri lehine biçimlenmeye başlayan eğilimler 1950’lerin 
başlarında olanca güçleriyle ekonomiye ağırlıklarını koyacaklardır.

Sonuç olarak, bu denemenin sınırlarını da bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Ele 
aldığımız dönemde tarımsal üreticilerin geçim düzeylerini etkileyen ve tarımsal üreticiler 
arasındaki farklılaşmaya yol açan güçler, yalnızca üretim miktarları ve fiyat hareketleri ile 
sınırlı kalmıyor, kendilerini pek çok biçimlerde gösterebiliyorlar. Bu dönemde tarımsal 
üreticilerin geçim düzeylerine ilişkin bir inceleme, örneğin aşarın kaldırılmasının uzun 
dönemli ekilerini, devletin vergi politikalarının sonuçlarını da dikkate almak zorundadır.

Öte yandan, oluşturduğumuz endekslerin bir ürün grubundaki ortalama bir 
üreticinin karşı karşıya bulunduğu koşulları yansıttığını da vurgulayalım. Bu
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endekslerden yola çıkarak, örneğin tümüyle pazar için hububat-dışı tarımsal mallar 
üreten bir küçük meta üreticiyle, yine tümüyle pazar için hububat-dışı mallar üreten bir 
büyük çiftçi arasındaki farklılaşmayı yakalayabilmemiz mümkün olmayacaktır.

Türkiye'deki iktisadi tarih yazıcılığının iktisat politikaları belgelerinden çok üretim 
ve bölüşüm gibi ekonominin temel sorunları üzerine inşa edilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu nedenle, tüm eksikliklerine ve yetersizliklerine karşın, bu denemede 
oluşturulan miktar, fiyat ve reel gelir endekslerinin tarımsal kesimin tümünün ve tarımsal 
kesim içinde oluşan farklılıkların incelenmesi sürecine bir ek boyut getireceğine 
inanıyoruz. Bu denemede geliştirilmeye çalışılan yaklaşımın eksik ve yetersiz yanlarının 
bir ölçüde kapatılabileceğini ve bu yaklaşımın 1948 sonrası döneme de 
uygulanabileceğini umuyoruz.

NO TLAR

(1) Bu konuda daha önce yapılmış çalışmalar için bkz. Hirsch ve Hirsch (1963) ve (1966); Keyder 
(1970) ve (1976).

(2) Bulutay, Tezel ve Yıldırım (1974).
(3) y.a.g.e.
(4) Aktan (1955).
(5) y.a.g.e., Açıklamalar Cildi, Kısım 2. Böylece Bulutay, Tezel ve Yıldırım 1948 yılındaki bir 

çalışmaya bakarak, resmi istatistiklerdeki fazlalığın kökenlerini 1923 yılına kadar 
götürmektedirler. Oysa 1938-1960 dönemini konu alan ayrıntılı çalışmalarında Hirsch ve 
Hirsch buğday üretim istatistiklerindeki fazlalığın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya 
çıktığı görüşündedirler. Bkz. Hirsch ve Hirsch (1963), s. 384-86.

(6) D.I.E., Tarımsal Üretim İstatistikleri ; 1927-1938'e ilişkin toplam ekili alan verileri için 
Tezel (1986), s. 301’deki endeks kullanılmıştır.

(7) DİE, Nüfus Sayımları.
(8) Hirsch ve Hirsch (1966).
(9) Bkz. Kazgan (1977). Bu çalışmada Kazgan'ın bir tablo içinde verdiği endeks, buğdayın satın 

alım gücü endeksidir. Bu endeks, Bulutay, Tezel ve Yıldırım'ın Milli Gelir çalışmasında 
kullanılan buğday fiyatlarının, Kazgan'ın ayrı olarak hesapladığı tarımsal üreticilerin satın 
aldığı malların fiyat endeksine bölünerek türetilmiştir. Biz Bulutay vd.'de verilen buğday 
fiyatları dizisini kullanarak, Kazgan'ın 1927-1938 yılları için hesapladığı tarımsal üreticilerin 
satın aldığı tüketim malları fiyat endeksine ulaştık.

(10) Pamuk (1988).

KAYN AKÇ A

AKTAN, Reşat (1955), Türkiye'de Ziraat Mahsulleri Fiyatları, Ankara.
BULUTAY, Tuncer, TEZEL, Yahya S. ve YILDIRIM, Nuri (1974), Türkiye M illi Geliri 
(1923-1948), Tablolarla birlikte 2 cilt, Ankara.
Devlet İstatistik enstitüsü, Nüfus Sayımları.
Devlet İstatistik Enstitüsü, Tarımsal Üretim İstatistikleri.
HİRSCH, Eva vo HİRSCH, Abraham (1963), "Changes in Agricultural Output per Capita of Rural 
Population in Turkey, 1927-1960“, Economic Developınent and Cultural Change, Cilt 9, 
No. 4, s. 372-394.
HİRSCH, Eva ve HİRSCH, Abraham (1966), "Changes in Terms of Trade of Farmers and Theır Effect

333



on Real Farm Income Per Capita of Rural Population in Turkey, 1927-1960', Economic 
Development and Cultural Change, Cilt 12, No. 4, s. 440-457.
KAZGAN, Gülten (1977), "Türk Ekonomisinde 1927-35 Depresyonu, Kapital Birikimi ve 
Örgütleşmeler”, İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi Mezumları Derneği, Atatürk 
Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları, s. 231-274.
KEYDER, Nur (1970), “Türkiye'de Tarımsal Reel Gelir ve Köylünün Refah Seviyesi", ODTÜ 
Gelişme Dergisi, No. 1, s. 33-57.
KEYDER, Nur (1976), "Türkiye'de Tarımsal Reel Gelir vo Kırsal Refah Endeksi", ODTÜ Gelişme 
Dergisi, No. 12, s.57-72.
PAMUK, Şevket (1988), "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Devlet, Tarımsal Yapılar ve Bölüşüm", Ş. 
Pamuk ve Z. Toprak (derleyenler), Türkiye'de Tarımsal Yapılar (1923-2000) içinde, Ankara. 
TEZEL, Yahya S. (1986), Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), 
Genişletilmiş İkinci Basım, Ankara.

334



1980'Lİ YILLAR TÜRKİYE SİZDE BÜYÜME VE 
İKTİSADİ KONJONKTÜR ÜZERİNE  

BİR SENTEZ DENEMESİ

Oktar TÜREL*

* Yazar, helva olamıyacak bir koruğun olgunlaşmasını sabırla bekleyen değerli hocası Prof. Dr. 
Tuncer Bulutay'a, uyarı ve yüreklendirmeleri için Doç. Dr. Fikret Görün'e, yazının ilk taslağına yorum 
ve eleştiriler getiren Doç. Dr. Bilsay Kuruç'a ve yazı üretiminin son aşamasını gayret ve titizliğiyle 
sonuçlandıran Bölüm Sekreteri Bn. Pervin Seven‘e teşekkür borçludur.

335



1. G İR İŞ
Türkiye'de 1980'de başlayan ve 1980 öncesi yirmi yılın politika tercihlerinden 

kopuşu simgeleyen iktisadi dönüşümün ilk iki yılı, dünya iktisadi bunalımının yoğunlaştığı 
yıllarla çakıştı. Böyle bir kavşakta siyaset ve iktisat çevrelerinin ilgisi, doğal olarak,

(i) Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı dış şoklara nasıl uyum gösterdiği ve bundan 
sonra nasıl uyum göstereceği,

(ii) uyum çabaları ile eşzamanlı olarak iktisadi istikrar'ın nasıl sağlanacağı 
üzerinde yoğunlaştı. Orta gelir grubundaki az gelişmiş ülke (AGÜ)'lerin deneyimleri ile 
karşılaştırıldığında azımsanamıyacak ölçüde büyük görünen 1978-81 şoku (bkz. Tablo 
1), bu satırların yazarı da dahil, pek çok iktisatçıya uzun bir stagflasyon döneminin 
habercisi olarak göründü <1). Boratav (1982: XVII)’ın deyişi ile Türkiye ekonomisinin 
giderek "kitlelerin yoksullaşması -düşük gelir-düşük tasarruf-düşük yatırım bağlantıları ile 
bir durgun hal dengesine" ulaşması hafife alınamıyacak bir olasılıktı.

Ancak, bu bekleyişlerin aksine, Türkiye ekonomisi 1981-82’de başlayan ve 1988'e 
kadar süren bir çıkış evresi (upturn) yaşadı. "Çıkış evresi” deyimini, herhangi bir değer 
yargısı içermeyecek biçimde, iktisadi büyümenin seyri üzerindeki gözlemleri yansıtmak 
üzere kullanıyorum Geçmişe bakıldığında, çıkışın dış konjonktürle ilgili başlıca neden
leri açıkça anlaşılıyor: İlkin, Türkiye ekonomisi görece daralmış ve GSMH'nın % 
5.2'sinden (1980) % 1.5’ine (1987) çekilmiş olmasına rağmen, mutlak değerce 1978- 
79’dakilerin altına düşmeyen önemli ödeme açıkları verdi ve bu açıklar, AGÜ'lerin sık sık 
yinelenen borç krizleri sonucunda "döviz açlığından ölme"nin ne demek olduğunu giderek 
daha iyi algılayan uluslararası sermaye tarafından finanse edildi (Bkz. Tablo 2) <3>. 
Böylece iktisadi büyümeyi engelleyen döviz kısıtı büyük ölçüde ortadan kalktı. İkincisi, 
dış ticaret hadlerinin özellikle 1978-81’deki yıkıcı kötüleşmesi, 1983’de durdu ve yerini 
göreli bir iyileşmeye bıraktı <4). Üçüncüsü, 1960’lı ve 1970’li yıllarındaki parıltılı gelişme 
temposuna erişmese bile, dünya ticaret hacmi 1980-82'deki çöküş yıllarından sonra yine 
artmaya devam etti. Dördüncüsü, Türkiye Orta Doğu'daki ihraç pazarlarını genişletmeyi 
konjonktürel koşullardan da yararlanarak sürdürdü. Beşinci ve son olarak, uluslararası 
piyasalardaki reel faiz hadlerinin 1983'den sonra 1981 -82’deki düzeyin epey altına 
inmesini ve dış şokun faiz haddi bileşeninin etkisini yitirmesini kaydedebiliriz *5>.

Çıkış evresi, kısa süreli istisnalar dışında canlı tutulan yurtiçi harcamalarla da 
desteklendi; 1980-81 yılları dışında ne para, ne de maliye politikaları literatürdeki deyime 
yakışacak ölçüde sıkı ve daraltıcı olmadı. Niye daraltıcı olmadığı, umuyoruz ki, yazının 
aşağıdaki satırlarında daha iyi anlaşılacaktır.

1982-87 döneminde yılda ortalama % 5.6 gibi kayda değer bir hızda gerçekleşen 
iktisadi büyümenin sarsıntısız bir çizgi izlemediği biliniyor. Skandalları ve ödeme 
bunalımlarını olağanlaştırmış bir finans kesimi ve hem içte, hem dışta borç tuzağına 
düşmüş bir kamu mâliyesi 1980 ekonomi rejiminin mali bunalımı kurumsallaştırdığının 
sonut kanıtları olarak ortada duruyor. Dünya Bankası yetkilileri daha 1983'de şirketler 
kesiminin yüksek reel faiz yüklerini sürgit taşıyamıyacağını ve likidite sorununun giderek 
iflaslara dönüşebileceğini kaydetmekte idiler ve firmaların borç/özkaynak oranlarındaki 
kaygılandırıcı eğilimler tüm 1980'li yıllar boyunca süregeldi *6>. Ancak kâr daralması 
1988'de açıkça belirinceye kadar Türkiye'nin şirketler kesimi birleşme, küçülme ve el 
değiştirme egzersizlerine sık sık başvurma durumunda kaldı ise de, tüm olarak bir "yıkım" 
yaşamadı. Türkiye'nin okuyarak değil, yaşayarak öğrenmesini seven ekonomik 
yönetimi, kamu kesiminin birincil açıklarını yüksek faizli borçlanma araçları ile finanse 
etmenin çıkmazlarını geç de olsa farketmiş görünüyor. 1984’den sonra Türkiye’nin kamu 
kesimi aracılığı ile dış aleme giderek büyüyen net transferler yapabilmesi için gerekli
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yurtiçi transferlerin yarattığı sorun, bir bunalımın öbürüyle değiş-tokuş edildiğini 
gösteriyor <7). Daha açık bir deyişle 1980’ler Türkiye'sinde iktisadi bunalım gündemden 
hiç eksilmiyor, yalnızca nitelik değiştirerek bir toplum kesimi ya da politika alanından 
öbürüne aktarılıyor.

Bu gözlemler, Türkiye'de iktisatla ilgilenenlerin 1980’lerde edindikleri bir 
alışkanlıktan artık uzaklaşmaları gerektiğini düşündürmektedir. İktisat politikasının 
sürekli olarak kısa vadeli "improvisation’’lara dayandırılması, iktisatla ilgilenenleri de 
tepkici bir tutuma yöneltmiş, uygulanan kısa vadeli tedbirleri hükümetin uyum ve istikrar 
amaçlarına katkısı açısından değerlendirmek ve tutarlılığını sınamak, Türkiye ekonomisi 
ile ilgilenenlerin başlıca uğraşlarından biri olmuştur. Siyaset adamları da, doğal olarak, bu 
değerlendirme ve sınamaları kendi platformlarını destekleyecek girdiler olarak 
kullanmaya çaba harcamışlarıdır.

Kanımızca olay, kısa dönemli kaygıları aşacak kadar köklü ve düşündürücüdür. 
1980'lerin sui generis büyüme modeli, iktisat politikası belgelerine ve plan-program 
taslaklarına geçmemiş olsa bile uygulamada oluşmuş durumdadır. Modelin İsrafil, 
gelecek kuşaklara ağır yükler getiren ve geniş yığınları yoksullaştıran özellikler taşıması, 
fiilen var olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Bu yazı, söz konusu büyüme modelinin 
kavramsal çerçevesi ve olası uzantıları üzerine bir zihin alıştırmasıdır. Kavramsal 
çerçevenin ekonometrik tahmin yöntemleriyle somutlaştırılması şimdilik ilgi alanımızın 
dışında kalmaktadır <8).

Matematiksel yapısını yazımızın ikinci Bölümünde sunmaya çalıştığımız büyüme 
modeli, ekonomik konjonktürün çıkış ile iniş (veya durgunluk) evrelerini temsil etmeye 
çalışan iki versiyona sahiptir. Bu versiyonlardan ilki konjonktürün çıkış evresi için 
geçerlidir, Keynes-Kalecki geleneğine bağlı olarak talep kısıtı altında çalışmakta ve 
saptanmış fiyatlar (fixprice) dünyasını yansıtmaktadır. Kapasite kısıtlarına erişildiğinde 
ise model kaynak kısıtı altında ve esnek fiyatlar (flexprice) dünyasında çalışan ikinci 
versiyona dönüşmektedir. Klasik geleneğe uyan bu versiyonun konjonktürün durgunluk 
evresi için geçerlilik kazanacağım düşünmekteyiz. Modelin iki versiyonunu aynı çerçeve 
içinde bir araya getirmsk, modelin tüm çatkısı değiştirilmeden kapanış kuralı (closure 
rule) veya kuralları değiştirilerek farklı konjonktür evrelerine uygulanmasını 
sağlamaktadır.

Yaklaşımımız, bir anlamda "ikili açık" modelinin değişik bir bağlamda uygulanması 
gibi yorumlanabilir. Yakın tarihlerdeki örneklerini Bacha (1986a, 1986b), Zedillo (1986) ve 
UNCTAD (1987: Annex 6)’da gördüğümüz bu soy modeller, temelde dış şokların AGÜ 
ekonomilerinde yaratacağı daralmanın analizi ve orta vadeli sonuçlarının kestirimi amacı 
ile geliştirilmiş durumdadır. Biz bu çalışmada para ve döviz piyasalarını da modele 
katmayı, böylece iktisat politikası alternatiflerine daha duyarlı bir analitik çerçeve 
oluşturmayı denedik; ancak dış şoklar altında büyüme modellerinde merkezi bir yer tutan 
dış ticaret hadlerindeki değişmeleri model dışında bıraktık. 1982 sonrası Türkiye 
ekonomisi için bu yaklaşımın savunulabileceği inancındayız. Öte yandan, Türkiye gibi 
yarı sanayileşmiş bir AGÜ'de makroekonomik politikalara uyum sağlayıcı parametrelerin 
en önemlilerinden biri olan iç ticaret hadlerini açıkça modele katmak yerine, temel 
bölüşüm çatışmasının emek gelirleri ve emek-dışı gelir sahipleri arasında 
gerçekleşeceğini varsaydık. Böylece modelin para ve döviz piyasaları doğrultusunda 
genişletilerek karmaşıklaştırılması karşılığında ödenen bedelin daha da artmaması 
sağlandı, ikinci Bölüm'deki anlatımı cebirsel olmaktan çok grafik gösterime dayandırmayı 
yeğledik, istikrar koşullarının analitik düzeyde araştırılmasına ise çok az yer 
verebildiğimize baştan değinmeliyiz.

Talep kısıtı altında büyüme evresinde ekonominin politika değişkenlerine nasıl
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tepki göstereceği, yazımızın Üçüncü Bölüm’ünde irdelenmektedir. Ayrıca şuna da işaret 
etmeliyiz ki iktisat politikası araçlarına ve parametre değişikliklerine tepkinin analizi, 
yazımızda ele aldığımız kadarıyla tümü kapsayıcı nitelik taşımamaktadır. Gelecekteki 
çalışmaların bu eksikliği gidereceğini umuyoruz.

Modelin durgunluk evresine uygun düşen ikinci versiyonu Dördüncü Bölüm'de ele 
alınmaktadır. Dördüncü Bölüm'de irdelenen temel sorun, iktisadi büyümenin hangi 
koşullar altında bir durağan durum (steady state) dengesine veya benzerine 
yaklaşacağıdır. İktisat politikası açısından ilginç olan ve irdelenmesi gereken husus,
ekonominin durgunluk evresinde •/

(i) gelirin ücret ve ücret dışı kategorileri arasında bölünümünü ve/veya
(ii) dış borç/GSMH oranını

istikrarlı düzeyde tutan pozitif bir kişi başına GSHM artış hızının var olup olmadığıdır. 
Dördüncü Bölüm'de bu ve benzeri soruların cevapları araştırılmıştır.

Beşinci (ve son) Bölüm ise kısa bir kapanış notundan ibarettir. Ayrıntılı ve 
yineleyici bir "Özet ve Sonuç" yazmaya gerek görmedik; umuyoruz ki bu bölüme kadar 
yazılanlar, okurun kendisine pay çıkarması için yetecektir.

2. M O D E L
a. Model Değişken ve Parametreleri
(1) Endojen değişkenler (22 adet)

S im ge  Anlamı
Y Sabit fiyatlarla gayrisafi yurtiçi hasıla
Y* Sabit fiyatlarla potansiyel yurtiçi hasıla

1 Sabit fiyatlarla gayrisafi özel yatırım harcamaları

c Reel özel tüketim

A Reel yurtiçi harcamalar ("massetme")
M Mal ve hizmet ithalatı, sabit fiyatlarla, döviz cinsinden

M'" Hammaddeler ve rakip olmayan mallar ithalatı, sabit fiyatlarla, 
döviz cinsinden

M° Rakip mallar ithalatı, sabit fiyatlarla, döviz cinsinden

X Mal ve hizmet ihracatı, sabit fiyatlarla, döviz cinsinden

F Net faktör servis ödemeleri, cari fiyatlarla, döviz cinsinden

B Cari işlemler açığı

Bf Tavizli olmayan dış kredi girişi, net

D Dış borç yükü

E Nominal döviz kuru •
R Reel döviz kuru

P Yurtiçi fiyatlar genel seviyesi

P° Beklenen yurtiçi fiyatlar genel seviyesi

W Nominal ücret haddi
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r Yurtiçi nominal faiz haddi

7i Kâr haddi

u Kapasite kullanım oranı

N . İstihdam

(2) Egzojen değişkenler (7 adet)

T Reel net kamu vergi hasılatı

G Reel kamu karcamaları

Q Para stoku

B° Tavizli dış kredi girişi, net

P$ Uluslararası fiyatlar genel seviyesi

i Uluslararası piyasalardaki faiz haddi •

V İşçi dövizleri ve benzeri karşılıksız transferler

(3) Katsayı ve parametreler
d Sermaye stokunun aşınma-yıpranma oranı

k Marjinal (ve ortalama) hasıla/sermaye katsayısı

m Maliyet üzerine eklenen kar marjı (mark-up)

u* Kapasite kullanım oranı üst sınırı (<1)

v 1 /Nakit sermaye devir hızı

a Katma değer/ gayrisafi üretim dönüştürme katsayısı

n İstihdamın yurtiçi gayrisafi hasılaya göre esnekliği

N İstihdam fonksiyonu sabiti

a  Fiyat artışı bekleyişlerinin ücretleri etkileme ölçüsü (0<a<1)

h Verimlilik gelişme oranının ücret artışlarına yansıyan kesri

b. Model Denklemleri
(1) Ürün piyasası ilişkileri ve ürün piyasası dengesi

C = C ( Y - T )  ..........................................................: ...........................................  (1)

l = [(7t, Y, r -  Pe) .................................... I ..........................................................  (2)

A = 0  + 1+0" .....................................................................................................  (3)

PY+EV -  EF + EB = PA .............................................................................  (4)
Y* = (1 - d) Y \ ,  + k I., ............................................................................. ........ (5)

uY* = Y (Sınır şartı: u <  u*) ...........................................................................  (6)

N = N0 y " (O <  n <1 ) ............................................: .......................................  (7)
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(2) Uluslararası işlemler ve döviz piyasası dengesi

Mf = Mr (Y) ........................................................................................................  (8)

MC = M° (Y, R) ................................................................................................ (9)

M = M '+ MC........................................................................................ ...............  (10)
X = X (R) .........................................................................................................  (11)

B ="P$ M + F -V -~ P  $ X .................................................................................... (12)

B="BC + Bf ................................................ .......... .............................................. (13)
I

B1 =Bf ( r - E -  T j ................................................................................................  (14)

F = T  D., ...........................................................................................................  (15)

D = D., + B ......................................................................................................  (16)

FP$

R = n r  ........................................................................................................  <17>

(3) Para piyasası dengesi'

—  = -Ş (Y r .P 8 ) ........................................................................................  (18)
P p

(4) Fiyat bekleyişleri ve ücret oluşumu

D M  W  1 (VVN+M'E) . . . .P = (1 + m) (1 + rv) • ---------——' ...............................................................  (19)
aY

P° = P9(RP.1.P .2 , - .)  ................................................................................ (20)

W= Z (u) + u  P" + h ( 0 < < x < 1 , h > 0 ) ......................................................  (21)

n = m u 0  (E) .......................................................................... ......................  (22)

Denklem yazımlarında basitlik sağlamak üzere zamanı simgeleyen alt işaretler 
atılmış, (...)., alt işareti söz konusu değişkenin bir dönem gecikmeli değerini ifade etmek 
üzere kullanılmıştır. (...) işareti birim zaman içindeki oransal değişmenin ölçüsü, başka 
bir deyişle söz konusu değişkenin logaritmasının türevidir. Simge üzerindeki çizgi ise 
değişkenin egzojen olduğuna işarettir.

c. Model Denklemleri Üzerine Notlar .
Yukarıda sıralanan denklemlerin çoğu ya tanım denklemleri, ya da literatürde sık 

sık karşılaşılan bağıntılar olduğu için bu alt bölümde kısa açıklamalarla yetineceğiz.
(1) Model formülasyonunda basitlik sağlamak üzere net vergi hasılatı egzojen bir 

değişken olarak kaydedilmiş durumdadır. Maliye politikasındaki süreksizlikler dolayısiyle 
1980'li yıllar Türkiye ekonomisinde net vergi hasılatını sadece gayrisafi yurtiçi veya milli 
hasılanın bir fonksiyonu kabul etmek güçtür, ilk bakışta, bu tür bir denklem yazımı maliye 
politikasının iki bağımsız aracı bulunduğu izlenimi verebilir. Oysa kamu açıkları ya
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doğrudan parasal tabanı, ya da kısm en parasal taban, kısm en de kamu kesim i tahvil 
ih raçların ı etkileyeceği için model ku lla n ıc ısı b ir kez kamu harcama düzeyin i ve para 
a rz ın ı egzojen olarak belirledikten son ra  net vergi h a sıla tın ı b a ğ ım sız olarak seçme  
şa n sın a  sahip  değildir. Burada başvurm aktan kaçınd ığ ım ız daha tit iz  b ir yaklaşım , net 
vergi hasıla tı ile tahvil ihraçlarını iki yeni bağ ım sız değişken, kamu kesim i fon akım den
gesi ile tahvil p iyasası dengesini de iki yeni denklem olarak modele eklemek olabilir <9>. 
Ö zetle , bundan böyle maliye politikası uygulam asını tem sil etmek üzere seçtiğ im iz araç 
değişken, kamu harcamaları olacaktır.

Fa z la  b ir güçlük gerektirm eyen, ancak ayrın tı düzeyinde kalan bir iy ileştirm e ise, 
tüketim  fonksiyonuna likit aktifleri ya da fa iz haddini yeni b ir açıklayıcı değişken olarak  
eklem ektir.

(2) Kâ r haddi ve beklenen reel fa iz  haddinden başka, kâr hacmi ve efektif talep 
düzeyin i tem sil edebilecek bir değişken olarak gayrisafi yurtiçi hasılayı da özel ya tırım  
fonksiyonu değişkenlerine ka tıyoruz.

İtha la t b ile şe n le ri de içeren yurtiç i harcam alar (m asse tm e)'ın  G S Y İH  z ım n î 
deflatörü yard ım ıyla sabit fiyatlara indirgenm esi, (4) denkleminde örtülü olarak yer alan 
ve bağışlanabileceğim  um duğum uz b ir b a sitle ştirm ed ir. Daha sa ğ lık lı b ir deflasyon  
yöntemi olarak Bacha (1986 a: 915)'ya bakılabilir.

(3) Eğ e r fiz ik  serm aye stoku konusunda güvenilir bilg ilerim iz bulunsa idi, serm aye  
stoku (K) ve potansiyel hasıla  (Y*) için s ıra siy le

b a ğ ın tıla rın ı kullanabilecektik . (5) denklem i aslınd a  yukarıdaki b a ğ ın tıla rın  dolaylı 
ifadesidir. 1980 'li y ılla r Tü rk iy e  ekonom isinde üretici fiz ik  serm aye stokuna katkıların salt 
ö ze l y a tırım la rd a n  ka yn a k la n d ığ ın ı va rsa ym a k, b a ğ ış la n a b ilir b ir b a sitle ş tirm e  
sayılmalıdır.

(4) ithalatın  biri reel döviz kuruna d u y a rsız  ve rakip olmayan (non-competitive), 
öbürü ise  döviz kuruna duyariı ve yurt içi ü rünlere  rakip (competitive) iki b ileşenden  
oluştuğunu va rsa y ıyo ruz. Yurtiç i toplam harcamalar (m assetm e) rakip ithalat için daha 
geçerli b ir açıklayıcı olabilir, ancak basitlik sağlamak amacı ile gayrisafi yurtiçi hasılayı 
kullanmayı yeğledik.!10)

(5) ih ra ca tın  1980 'le rd e  reel dö viz ku runa  duyarlı o lduğu ç eşitli a ra ştırm a  

bulgularıyla desteklenm ektedir*11). (11) denklemine reel döviz kuruna ek olarak ihracatta 
vergi iade o ra n ın ı katmak, modelin iktisadi m antığ ın ı fa zla  değiştirm eyen b ir ayrın tı 
sayılab ilir. Dünya ticaret hacmindeki gelişm enin ihracat fonksiyonunda ötelenm elere yol 
açm ası beklenir, istend iğ inde  işç i dövizle rin in  de reel döviz kuruna  duyarlı olduğu  
ya zıla b ilir.

(6) 12 sa y ılı denklemde sistem atik b ir döviz rezerv a rtış ı öngörülm em iştir. Ba sitlik  
sağlam ak am acıyla yapılan bu ihmal kolayca g ide rileb ilir: E ğ e r nom inal döviz kurü  
modelde oluşacak denge düzeyinde tutu lam az ve politika değişkeni olarak kullanılm ak  
iste n irse , rezerv değişm eleri endojen olarak elde edilecek demektir.

(7) Ta v iz li olmayan net d ış  kredi g iriş in in  fa iz  arb itrajı m arjına duyarlı o lduğunu  

va rsa y ıy o ru z (14 sa y ılı denklem) (12>. Gerçekten 1980 'le rde  serm aye hareketlerindeki 
serbestleşm e sonrasında  yurtiçinden borçlanmayı pahalı bulan banka ve/veya firm a la rın  

d ış  kaynaklara yöneld ikleri sıkça gö zle nm iştir. S ö z  konusu denklem in sağ tara fında  

görülen nom inal döviz kuru a rtış  o ranı ye rine  a rtış  beklentisi o ra n ın ın  ku lla n ılm ası

K  = ( 1 - d ) K . 1 +  l.1 
Y *  = k K  ..........

(23)

(24)
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k u şk u su z daha uygun olurdu. Mevcut fo rm ülasyon ya nominal kur değ işik lik le rin in  tam  
öngörüldüğü t13), ya da denklemdeki E ’nin uyum gösterici bekleyişler yerine kullanılan  
bir öz anlatım işareti olduğu anlamında yorumlanabilir.

(8) Net faktör se rv is  ödemeleri için önerilebilecek bağıntıla rın en basitin i 15 say ılı 
denklemle seçm iş bulunuyoruz.

(9) 16 say ılı denklem, bir tek döviz cinsinden borçlanıldığını kabul ediyor ve okuru  
birden fazla  rezerv paranın bulunduğu gerçek dünyanın borç m uhasebesi sorunlarından  
kurta rıyo r.

(10) Pa ra  p iya sa sı dengesi için yazılab ilecek sta n d a rt bağ ın tıla rdan b iriy le  
yetin iyo r ve para p iya sa sında a rz ı taleple denkleştiren b ir fa iz  haddinin oluşacağı 
(market-clearing) va rsa yım ın ı yapıyoruz. Yukarıda da değinildiği gibi rezerv hareketleri, 
kamu açıkları ve diğer aktiflerin yer aldığı daha karm aşık b ir modelden bilerek kaçındık.

(11) 19 sa y ılı denklem, Ta y lo r (1987b)'un yaklaşım ı izlenerek ve birincil maliyet 
(prime cost)'in emek ve ithal g ird isi m aliyetleri toplam ından o luştuğu kabul ve dolaylı 
vergi yükü ihmal edilerek y a z ılm ış tır . B u  nedenle b irinc il m aliyet u n su rla rı üze rine  
yüklenen marj sa lt kârı değil, üretim üzerindeki dolaylı vergileri de içermektedir. H a sıla  ve 
istihdam  arasında sabit oranlı bir ilişki öngörülmediği için Ta y lo r (1987b : 1408)'dakinden

farklı olarak birim hasıla başına ücret giderini ——  olarak tanımlamak gerekm iştir.

İşle tm e serm ayesi fa izi, 19 sa y ılı denklemde fiyat o luşum unu etkileyen bir maliyet 
unsuru  olarak işlem  görmektedir (W right Patman veya Cavallo etkisi).

(12) S tandart b ir Ph illip s  ba ğ ın tıs ı olan 21 sayılı denklemde işgücü piyasasındaki 
talep b a sk ıs ın ı sim geleyen Z  (u) te rim in in , kayda değer emek fa zla la rı ve ren b ir 
ekonom ide anlam lı o lup olm ayacağı, uygulam alı ç a lışm a la r sonund a  be lirleneb ilir. 
1980'lerde işçi sendika ların ın  öncelikle reel ücretleri korumaya dönük tutum ları, verim lilik  
artışla rın ı yansıtan parametrenin bile ihmal edilebileceğini düşündürm ektedir.

(13) 22  say ılı kâr haddi bağ ıntıs ı da yine Ta y lo r (1987b: 1409-10)'dan esinlenerek  

kurulm uştur. Top lam  kâr hacmi, P  serm aye malları fiyat endeksini gösterm ek üzere

n  = î t P k K  = m (1 + rv ) (W N  + M rE )  ..................................................................................  (25)

olduğuna göre, kâr haddi

„  . (WN + M rE )  . . . .  
7i =  m(1 + rv) • -....................  ..................................................................................... (26)

P  K

olarak bulunacaktır. Öte yandan, „

1 Y
K  = — Y* = —  .....................................................................................................................  (27)

k ku

olduğu hatırlanarak,

„  , ,  (WN + M r E )  P
7t = m(1 +  rv) ku ------- — — -  • ........ ....................................................................  (28)

P Y  pk

yazılabilecektir. Yukarıdaki sonuç, cesur b ir basitleştirm e ile

ti = m u 0  (E )  ................. ..............................................................................................  (22)

biçim ine d ö nüştü rü le b ilir; çünkü kuru lu  serm aye k ısm en ye rli, k ısm en ithal edilm iş  
cihazlardan o luşm a kta d ır ve döviz kurunun yükse lm esi, ceteris paribus, serm aye  
stokunun T L .  cinsinden değerini yükselterek kâr o ranını düşürm ektedir.
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(14) Modelde yer alan davranışsal bağıntılardaki kısmi türevlerin olası işaretleri 
üzerinde de kısaca duralım. (..)' işareti tam türevi, alt harfler de bu harflerin simgelediği 
değişkene göre kısmi türevi göstermek üzere şu öngörülerde bulunabiliriz:

C ’>  0 ....................... ..........................................................................................................  (1')

0> l(r-p°) <  0 ..........................................................................................................  (2')

>  O ..................................................................................................................................  (8’)

MCY> 0 , M q <  O ........................ :...... ............................. .............................  (9')

X' > o ........................................................................................ (ir) *

( B f)’>  o .............................................................................................................................  (14-)

( f ) v > 0 . ( f ) r < 0 . ( f ) pe<0 ...........................................  {18.)

(P °)R . >  0 G =  1. 2 , 3  ....) ......................................................................................... (20 ’)

Z ’ >  O ............................................................................................................................... (21’)

0 '<  O ........................................................................ ....................................................... (22')

d. Kaynak K ıs ıt ı  A ltında Büyüm e: İkinci Versiyon

Ekonom i kapasite kullanım ının s ın ırla rına  eriştiğinde (6) denklemi

*
u* Y * = Y  .........................................................................................................................  (6")

biçimini alacak ve u b ir değişken olmaktan çıkacaktır. Böylece fiyatlar genel düzeyini 
belirleyen (19) denklemine gerek kalmayacak, fiyatlar (4) denklemi aracılığı ile toplam  
talep tarafından belirlenecektir. Öte yandan ücret haddindeki değişme oranı

W =  Z 0 (u*) +  a P 8+ h  = Z 0 + a P ş +  h, Z 0 >  0 .......................................................  (21")

bağıntısı ile elde edilecektir.

e. Ü rün , Döviz ve Para P iya sa sı Dengeleri Üzerine

(1) Ü rün  P iya sa sı Dengesi

(4 ). (8 M 12) ve (17) denklemleri yardım ı ile ürün piyasası dengesini

P  (Y - C  ( Y - T )) + E P S (M r (Y) + M° ( Y . - ^ - )  -  X ( - ^ - ) )  =

p ( Ğ + l ( j t , Y ,  r -  P ° ) )  .................................... (29)

biçiminde yazm ak m üm kündür. Nominal döviz kurunun ve kapasite ku llan ım ın ın  sabit 
kaldığı koşullar altında (29) denklemi enflasyon h ız ı ile yurtiçi fa iz haddi arasındaki bir
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bağıntıya dönüşecektir (Bk z. Şe k il 1). Ü rü n  piyasasında denge sağlayan enflasyon h ız ı 
ve fa iz  haddi 
düzlem inde r  
tu tu lm ası, uY*

(P)

N
X
c

LU

Y  ve E  sab it tutu lduğunda P  'nin artm ası nominal iç ta sa rru fla rı ve net ithalatı 
artıracağından, dengeyi sağlamak üzere ya tırım ların  canlandırılm ası gerekecektir; bu da 
yurtiçi fa iz  haddinin düşm esiy le  gerçekleşebilir. Ancak y a tırım la r beklenen reel fa iz  
haddine k a rş ı çok duyarlı ise  ve/veya enflasyon kâr hadlerine o lum lu yönde etki 
ya p ıyo rsa  IS  e ğ ris in in  p o z itif eğ im li o lm a sı s ö z  ko n u su  o lab ilecektir. Kolayca  
gösterilebileceği gibi IS 'n in  a ltında kalan noktalar ürün p iya sa sında  talep fa z la s ın a , 
üstünde kalan noktalar ise arz fa zla s ın a  tekabül etmektedir <14>.

Be lirli bir kapasite kullanım  oranı ve nominal döviz kuruna tekabül eden b ir tek IS  
eğrisi bulunm aktadır. Eğ e r kapasito oranı u0 yerine u, o lu rsa  (u, >  u„), IS„  eğrisi aşağıya  
doğru ötelenecektir. Nedeni kolayca anlaşılabilir: Veri olarak alınan P  (ve dolayısiyle  F) 
düzey ind e  g e lirin  a rtm a sı, ge lirden s ız ın t ı la r ı  a rtıracak, bunu ka rş ıla m a k  üze re  
ya tırım la rın  artm ası, dolayısiyle fa iz haddinin düşm esi gerekecektir*15).

Buna  k a rş ılık  nominal döviz kurundaki yükse liş in  yapacağı etki b e lirs izd ir, çünkü 
sabit P  (dolayısiyle P )  ve u (dolayısiyle Y ) koşulları altında devalüasyon, ticaret açığının  

T L  c insinden k a rş ılığ ın ı aza lta b ilir ya da çoğaltabilir. E ğ e r devalüasyon d ış  ticaret 
dengesini çok olum lu b ir biçimde etkiliyorsa, IS  eğrisin in  yukarıya, aksi takdirde aşağıya  

doğru ötelenm esi beklenir.

İktisat politikası araçlarının kullanım ı sonucunda (u ve E  veri alınmak üzere) IS 'n in  
ne yönde öteleneceği de kolayca ke stirileb ilir: Kam u harcam alarının a rtış ı IS 'y i yukarıya  
doğru öteleyecektir. Ta v iz li d ış  kredi g irişindeki azalma, ceteris paribus, nominal döviz 
kurunu yükse ltic i etki yapacağından IS  üzerindeki e tk is i, devalüasyonunkine benzer. 
G enişle tic i para politikası IS 'ye  doğrudan b ir etki yapmayacak, kapasite kullanım  oranı 
yoluyla dolaylı e tkiler getirecektir.

(2) D öviz P iya sa sı Dengesi

(8) -  (17) denklemleri aracılığı ile döviz piyasası dengesini, önceden belirli veA^eya

çiftle rin in  geleneğe uyarak IS  adını vereceğim iz geom etrik yeri, (P, r) 
legatif eğim li o lm a sı beklenen b ir eğrid ir: Kap asite  k u lla n ım ın ın  sab it 
(= Y)'n in  sabit tu tu lm ası anlamına gelmektedir.

Şekil 1: Ürün Piyasası Dengesi
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egzojen değişkenlerin tümünü sağ tarafta toplayarak şöyle yazabiliriz:

bİ -Td .1+ 7 . p i (m, (Y)+m0( y . - ^ - )  - x ( - ^ - ) ) - b V - e - 7 )  ............  (30)

Nominal döviz kuru ve kapasite kullanımı veri alındığında, (30) denklemi enflasyon hızı ile

yurtiçi faiz haddi arasındaki bir bağıntıya dönüşmektedir (Şekil 2). Bu bağıntı (P, r) 
düzleminde pozitif eğimli bir eğridir; çünkü enflasyon hızının artışı, ceteris paribus, reel 
kuru aşındırmakta ve net ithalat artışını finanse edebilmek için faiz arbitraj marjını 
yükseltmek gerekmektedir. Doğaldır ki, dış sermaye faiz haddi farklılıklarına ne denli 
duyarlı ise EB o kadar dik, aksi takdirde o kadar yatık olacaktır.

------------------------------------------ ►
r

Şekil 2: Döviz Piyasası Dengesi

Yukarıda ürün piyasası için yaptığımız analizin benzerini bu kez döviz piyasası için 
yaparsak aşağıdaki sonuçlara ulaşabiliriz:

(i) EB eğrisinin altında kalan (P, r) çiftleri döviz piyasasında arz fazlasına, üstünde 
kalan (P, r) çiftleri ise talep fazlasına tekabül eder.

(ii) Nominal döviz kuru veri alındığında kapasite kullanımının artması EB’yi aşağıya 
doğru, aksi ise yukarıya doğru öteler.

(iii) Kapasite kullanımı veri alındığında devalüasyonun EB'yi ne yönde öteleyeceği 
a prioh söylenemez. Eğer devalüasyon ticaret dengesinde çok köklü bir iyileşmeye yol 
açmışsa ve dış sermaye akımının faiz haddi farklılıklarına duyarlılığı görece azsa EB 
eğrisi devalüasyon sonunda yukarı ötelenecektir, ve vice versa. Sonuç beklenen döviz 
kuru değişmelerinin ne ölçüde doğru tahmin edildiği ile de yakından ilgililidir.

(iv) Para ve maliye politikalarındaki değişiklikler kapasite kullanımı sabit tutulduğu 
sürece EB'de ötelenmeye yol açmaz; eğri üzerinde yeni bir (P, r) çiftine ulaşılır. Öte yan
dan, yeni tavizli dış borçlanma sağlanmasının EB eğrisini ne yönde öteleyeceği a priori 
söylenemez.

(3) Para Piyasası Dengesi
Para piyasası dengesi, (18) denkleminde içerilmiştir. Geleneğe uyarak LM 

simgesi ile göstereceğimiz bu eğrinin eğimi konusunda a priori bir şey söylenemez. Eğer
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enflasyonist bekleyişler fiili enflasyonu çok yakından izliyor ve paradan kaçma çabuk 
gerçekleşiyorsa, buna karşılık para talebinin faiz haddine göre esnekliği görece düşükse 
LM eğrisi Şekil 3'deki gibi aşağı doğru eğimli olabilir. Enflasyona karşı güvence 
konusunda duyarlılığı giderek artan toplumumuzda bu durum güçlü bir olasılık gibi 
görünmektedir. Öte yandan eğer para talebinin faiz haddine göre esnekliği oldukça 
yüksekse ve enflasyonun hızlanması paradan kaçışı fazla özendirmiyorsa pozitif eğimli 
bir LM ile karşılaşılabilir.

Şekil 3: Para Piyasası Dengesi

Daha önceki analizimiz uzantısında şu önermeleri yapıyoruz:

(i) LM eğrisinin altında kalan (P, r) çiftleri para piyasasında talep fazlasına tekabül 
eder, ve vice versa.

(İi) Nominal döviz kuru veri alındığında kapasite kullanımının artması LM'yi yukarı 
doğru öteler, ve vice versa.

(iii) Kapasito kullanımı veri alındığında devalüasyon LM eğrisinde bir ötelenmeye 
yol açmaz; eğri üzerinde yeni bir noktaya ulaşılır. Bu sav, devalüasyonun para arzı 
üzerindeki etkilerinin sterilize edildiği varsayımı altında geçerlidir.

(iv) Reel para arzı artışı LM'yi aşağı doğru çeker, ve vice versa. Öte yandan 
genişletici maliye ve borçlanma politikaları, kapasite kullanımı ve dolayısıyle gelir düzeyi 
değişmediği takdirde LM'nin konumunda bir değişikliğe yol açmaz, yine para arzı 
üzerindeki etkilerin sterilize edildiği varsayımı altında.

(4) Genel Denge
Doğaldır ki genel denge (eğer mevcut ise) Şekil 4'de görüldüğü gibi IS, EB ve LM 

eğrilerinin kesişme noktasında oluşacaktır ve bu kesişme noktası model çözümlerinin 
sağlayacağı umulan belirli bir kapasite kullanım oranına ve belirli bir nominal döviz kuruna 
tekabül etmektedir. Ancak

(i) Herhangi bir model tanımlamasının (specification) denge çözümünün varlığını 
garanti edemiyeceğine ve uygulamada modelin kalibrasyonuna gerek duyulabileceğine 
işaret edilmelidir. Bu ekonometrik tahmin açısından önemli bir sorun olabilir.

(ii) Denge çözümü mevcut olsa bile bu dengenin istikrarlı olmayabileceği hatırda 
tutulmalıdır. Yazımızın sınırlı çerçevesi içinde genel dengenin istikrar koşulları üzerinde
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Şekil 4: Genel Denge

durmayacak, 1980'li yıllarda yarı sanayileşmiş AGÜ deneyimlerinin ışığında kararsız 
denge olasılığına dikkati çekmekle yetineceğiz.

Denge dinam iği sorunlarını tartışma dışı bırakarak, egzojen politika 
değişkenlerinden birinin, örneğin maliye politikası uygulamasının Şekil 4'deki genel 
denge konumunu nasıl etkileyeceğini göstermeye çalışalım.

Maliye politikası, kamu harcamalarının artışı ile, genişletici yönde uygulanmış 
olsun. Gösterimde basitlik sağlamak üzere aşağıdaki varsayımları yapıyoruz: Yatırımlar 
reel faiz haddine az duyarlıdır (IS eğrisi aşağıya doğru eğimli), para talebi faiz haddine az 
buna karşı enflasyon bekleyişlerine çok duyarlıdır (LM aşağıya doğru eğimli), ve 
devalüasyon ticaret dengesi üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır.

Genişletici maliye politikası başlangıçta IS'yi yukarıya doğru öteleyecektir. Ancak 
bu politika fiyatlar genel seviyesini, kapasite kullanım oranını ve muhtemelen nominal 
döviz kurunu yükseltecek, kapasite kullanım oranının artması IS'yi aşağıya doğru, döviz 
kurunun yükselişi ise IS'yi yukarıya doğru öteleyecektir. Bu etkilerin net bileşkesinin 
IS'yi yukarıya doğru ötelemesi beklenir.

EB eğrisi genişletici maliye politikası ile doğrudan etkilenmez. Ancak kapasite 
kullanımının artışı EB'yi aşağıya, olumlu etkiler yaptığını varsaydığımız devalüasyon 
EB’yi yukarıya doğru öteleyecektir. Bileşke etki her iki yönde olabilir.

LM eğrisi kamu harcamaları artışından ve kur değişmesinden etkilenmeyecek, 
kapasite kullanım oranı artışı ve reel nakit depolarının daralması LM'nin yukarıya  
ötelenmesine yol açacaktır.

Bu değişmeler sonucunda gerçekleşmesi olası sonuçlar hem faiz haddinin, hem de 
enflasyon oranının yükselmesidir. Eğer kapasite kullanım oranındaki artışın etkisi çok 
güçlü, devalüasyonun dış ticaret dengesine etkileri zayıf ve uluslararası sermaye 
akımları faiz haddi farklılıklarına duyarlı ise, değişmenin esas itibariyle faiz haddi 
üzerinde gerçekleşmesi, enflasyon oranının fazla etkilenmemesi beklenir (Şekil 5A).

Buna karşılık kapasite kullanımı mütevazı ölçülerde artıyorsa, devalüasyon ticaret 
dengesini olumlu etkiliyorsa ve uluslararası sermayenin faiz farklılıklarına duyarlılığı 
azsa, değişme esas itibariyle enflasyon hızının yükselmesi biçiminde gerçekleşecektir 
(Şekil 5B).
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Genişletici Maliye Politikası 
Kapasite Kullanımında Hızlı 

Artış, Etkisiz Devalüasyon

Şekil 5A: Şekil 5B:
Genişletici Maliye Politikası: 
Kapasite Kullanımında Düşük 
Artış, Etkili Devalüasyon

Yeni denge konumunun (daha düşük enflasyon hızı, daha yüksek faiz haddi) veya 
(daha yüksek enflasyon hızı, daha düşük faiz haddi) kombinasyonları vermesi teorik 
olarak imkânsız değildir; çünkü bu kombinasyonları sağlayacak para piyasası dengeleri 
bulunabilir. Somut iktisat dünyasında böyle bir olasılık, zayıf olmakla birlikte ekonominin 
başlangıç konumuna ve maliye politikası' uygulamasının dozuna bağlı olarak 
gerçekleşebilir.

3. TALEP KISITI ALTINDA BÜYÜME EVRESİNDE 
İKTİSAT POLİTİKASI UYGULAMALARI

a. Genel gözlemler
Türkiye ekonomisinin sürekli olarak enflasyonist baskılar altında yaşadığı 1981-87 

dönemini talep kısıtı altında büyüme evresi olarak nitelememiz, Birinci Bölüm’deki 
açıklamalarımız ışığında şaşırtıcı karşılanmamalıdır. Eğer ödemeler dengesi kısıtı reel 
devalüasyonlar ve özellikle dış finans desteği dolayısiyle ortadan kalkmış ve ekonomi 
daha önceki dönemden kayda değer atıl kapasiteler devralmışsa, saptanmış fiyatlar 
dünyasında gelir düzeyini belirleyen unsur toplam efektif taleptir. Tavizli dış krediler 
bulunabildiği ve/veya uluslararası ticaret konjonktürü Türkiye'nin ihracatına yardımcı 
olduğu ölçüdo, gonişlotici para ve maliye politikaları ile toplam talebi hareketlendirmek ve 
büyüme hızını yüksek tutmak mümkün olabilmektedir. Toplam talebin unsurları arasında 
kaydırma yapmak da olasıdır; sözgelimi mal ve hizmet ihracatında kayda değer artışlar 
izleniyorsa, ekonominin ''kızışmasını" önlemek için yurtiçi harcamalarda ölçülü 
davranmak gerekli olabilir, v.b. (16>.

Ne var ki, burada iktisat politikası yönetimi bir açmazla karşı karşıyadır: Büyüme 
önündeki döviz kısıtını aşmak için faiz haddi ve reel döviz kurunun yüksek değerlerine 
yaklaşmak zorunluluğu vardır; oysa bu değişkenlerin yüksek değerlerde dengelenmesi, 
özel sermaye birikimini caydırıcı etkiler getirmektedir (Bkz. 2 ve 22 sayılı denklemler).
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Eğer özel yatırımlar yeterince uyarılamıyorsa, toplam talebin canlılığını koruyabilmek için 
kamu harcamalarını artırmak zorunlu olacak, bu da kısa dönemde talep idaresinde büyük 
sıkıntılar yaratırken, ekonomiyi orta dönemde kapasite kısıtının geçerli olacağı evreye 
hızla yakınlaştıracaktır. 1980'li yıllarda hükümetin tercihi, özel sermayenin üretkenliğini 
ve kârlılığını dolaylı yoldan artıracağı umulan alt yapı yatırımlarına yönelmek olmuştur.

b. Politika Araç ve Amaçlarının Seçimi

İkinci Bölüm'de işaret edildiği gibi, modelin başlıca üç iktisat politikası aracı 
mevcuttur: Kamu harcamalarında somutlaşan maliye politikası, para politikası ve dış 
borç politikası (17>. Bu politikalar aracılığı ile iktisat politikası sorumlularının kamu oyunda 
yoğun bir biçimde tartışma konusu olan altı değişkenin tümünü (ücret, faiz ve kâr hadleri, 
kapasite kullanım oranında somutlaşan büyüme hızı, enflasyon hızı ve döviz kuru) 
denetlemesi söz konusu olamaz <18l

Eğer ekonomik yönetim, gelir hedeflerini belirleyen bir parametre olarak kapasite 
kullanım oranı'nı, özel sermaye birikiminin temel belirleyicisi olan kâr haddim ve kaynak 
tahsisi kararlarının önemli bir yönlendiricisi olarak faiz hadleri'hl kontrol etmeyi 
amaçlıyorsa, enflasyon hızı, döviz kuru (ve esasen kapasite kullanım oranı ve enflasyon 
bekleyişlerinin bir fonksiyonu olduğunu kabul ettiğimiz) ücret haddi'nt kontrol 
edemiyecektir. 1980’lerin popülerliğini hiç yitirmeyen "enflasyon canavarı" edebiyatına 
ve buna son yıllarda eklenen "çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" edebiyatına 
rağmen, 1980’li yıllar ekonomik yönetimlerinin saydığımız son üç değişkeni denetlemek 
ve/veya tatminkâr düzeylerde tutmaktaki başarısızlıkları raslantı sayılmamalıdır. Açık 
ekonomi, doğası gereği, ekonomide karar alma ve denetleme İmkânlarının bir ölçüde 
yitirildiği bir ekonomidir.

Dolayısiyle iktisat politikası sorumlularının 1980'lerde amaç ve araçlar arasında 
fiilen şöyle bir görev eşlemesi (assignment) yapmış bulunduğunu düşünüyoruz: Maliye 
politikası ile kapasite kullanım (gelir) düzeyini, para politikası ile kâr hadlerini, dış 
borçlanma politikası ile faiz hadlerini kontrol etmeye çalışmak.

Bu eşleme konjonktür politikası açısından garip karşılanabilir; para politikasının 
enflasyon, dış borçlanma (veya kur) politikasının ödemeler dengesi açığı hedeflerine 
tahsisi ilk bakışta sağduyuya daha uygun görünebilir. Ancak unutulmamalıdır ki 
1980'lerin ekonomik modeli salt bir konjonktürel model değil, aynı zamanda az gelişmiş 
bir çevre kapitalizminin büyüme modelidir. Ödemeler dengesi açıklarına (dolayısiyle bu 
açıkların önemli bir belirleyicisi olan döviz kuru'na) kontrol edilmek istenen temel 
değişkenler arasında yer vermeyişimizi yadırgayacak okurlarımız kendilerine şunu 
sorabilirler: Niye hükümet sorumluları ödemeler dengesi açığını daraltma ile öğünmek 
yerine 1980'den bu yana sürekli olarak ihracat artışını vurgulamakta ve uzun vadede 
birikim li ödemeler dengesi açıklarından oluşan dış borç stokunu önemsemez 
görünmektedirler?

Özel bir durum olarak uluslararası sermaye hareketlerinin tam akışkan olduğu ve 
yurtiçi faiz haddinin bir (risk primi + (beklenen) devalüasyon oranı) farkı ile uluslararası 
faiz haddine eşit bulunduğu varsayımı altında (18) denklemi yerini

r = E+ i + Risk primi’ ...........................................................................  (31)

ne bırakacaktır. Bu koşullar alıtnda para piyasası dengesi denklemi faiz haddini değil, 
enflasyon oranını belirleyen bir konum kazanır; enflasyon ile devalüasyon arasında 
birebir ilişki kurulur. Toplam talep düzeyi makroekonomik politikalarla belirlendikten
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sonra programın dış finansmanından kaygı duyulmaz; çünkü oluşacak ödemeler dengesi 
açıkları adeta otomatik biçimde finanse edilmektedir. Çünkü ülkenin "dış itibarı” çok 
yüksektir! Türkiye iktisat yönetiminin bu düşlerden ırak olmasını dileriz.

Eğer iktisat politikası sorumluları formel (yasal denetim ve baskı) ve informel 
(telkin, ikna, v.b.) araçlarla ücret artışlarını kontrol edebiliyorlarsa (ki bu salt 1980-83 
dönemi için değil, 1983 ve sonrası için de geçerlidir), iktisadi yönetim yukarıda 
saydığımız üç amaç değişken dışında bir değişkeni daha denetleyebilir. 1980-82 
yıllarında bu değişkenin (en azından 1982 yazındaki finansal krize kadar) fiyatlar genel 
seviyesi olduğu düşünülebilir. Nitekim resmi döviz kurlarının gündelik olarak ilânına 1981 
Mayıs'ında başlanmış ve reel döviz kurunun yükselmesine yeşil ışık yakılarak, 
hükümetin döviz kurlarını eskiden olduğu gibi denetlemek istemediği, en azından yüksek 
kur/düşük enflasyon hızı eşlemesi ile bir uzlaşı aradığı izlenimi verilmiştir. 1982 finansal 
krizi, faiz hadleri için amaçlanan bir denge düzeyi var olsa bile, finansal piyasalarda bu 
dengenin istikrarsız olabileceğini, dengesizlik dinamiğinin (18) denkleminin ima ettiği 
denge dinamiğinden çok daha önemli olabileceğini gösteren bir "yol kazası" (!) dır.

Aralık 1983 sonrasında ücretleri kontrol etme politikasının uygulanabildiği sınırlar 
içinde, amaçlar listesine eklenen şeyin enflasyonu değil, döviz kuru'nu kontrol etmek 
olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 1986'nın ilk çeyreğinde ve 1987 Ekim-1988 Şubat 
arasında döviz piyasasındaki spekülatif baskılara hükümet (ikinci spekülatif hummaya 
karşı tedbir alırken seçim ve yeni hükümetin kuruluşu gibi nedenlerle biraz gecikmekle 
birlikte) sert, hatta 4 Şubat 1988 kararlarında olduğu gibi belki gerektiğinden de fazla 
tepki göstermiştir.

c. Kaynak Kısıtı Altında Büyümeye Geçişin Sorunları
Talep kısıtı altında büyüme rejiminden kaynak kısıtı altında büyümeye geçiş şu 

koşullarda gerçekleşebilir;
(i) Ekonomi kapasite kullanım sınırına ulaşmadan döviz kıtlığı (ya da sık sık 

kullanılan deyişle döviz açlığı) ile karşı karşıya kalır. Eğer reel döviz kurunun 
yükselmesine rağmen ihracatın belirli bir üst sınırın ötesinde geliştirilmesi ve ithalatın da 
yurtiçi ürünlerle ikame edilerek belirli sınırların altına çekilmesi ya hiç mümkün olmuyor, 
ya da göze alınamayacak kadar yüksek reel döviz kurunda gerçekleşebiliyorsa, öte 
yandan dış piyasalardan borçlanmanın kredi itibarı ile ilgili sınırlarına erişilmişse, 
ödemeler dengesi tanım eşitliği

P5 M (Y) =¥c+¥f- 7  D., + V + P * X  ..............................................................  (32)

ye dönüşecektir. (32) denkleminden hesaplanacak Y değeri u*Y*'dan küçük ise, 
gayrisafi yurtiçi hasılayı ithalat kapasitesi belirleyecek ve hasıla artışı duracaktır. 1980’li 
yıllar Latin Amerika ve Afrika'sını çağrıştıran bu kâbus bir faiz şoku, ya da uluslararası 
piyasalardaki bir güven bunalımı ile gündeme gelebilir. Ancak Türkiye'nin "yapısal uyum" 
programına sağladığı dış destekler böyle bir felâket senaryosu olasılığının çok yüksek 
olmadığını düşündürmektedir. Felâket senaryosu, dış finansman merkezleri ile 
müzakerelerin zamanlanması ve yürütülüşünde başarısız kalınırsa gündeme gelebilir; 
çünkü bu merkezler genelde Türkiye'ye dış kaynak sağlanmasından yana oldukları 
halde, özelde kendi kredi açılışlarının (exposure) sınırlı tutulmasını isteyeceklerdir.

(ii) ikinci olasılık, ekonominin döviz kısıtına ulaşmadan üretim kapasitesi kısıtlarına 
ulaşmasıdır. Özel kesim yatırım faaliyetlerinin 1980'lerdeki zayıflığı ve imalat sanayiinde
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kapasite kullanım oranlarındaki sürekli artışlar bu olasılığı 1980'ler sonunda gündeme 
getireceğe benzemektedir <20>. Dolayısiyle, modelin kaynak kısıtı altında büyüme 
versiyonunda döviz değil, üretim kapasitesi kısıtını gözönüne almış bulunmaktayız.

Kaynak kısıtı altında büyüme evresine geçişi en azından bir süre erteleyecek 
faktörlerin ortaya çıkabileceğini de kaydetmeliyiz. Bu faktörler döviz bolluğunun daha da 
sürmesine yol açacak dış "şok"iar (dünya ticaretinde çarpıcı gelişmeler, AGÜ dış borç 
ana para ve/veya faiz yüklerini evrensel düzeyde hafifletme ile sonuçlanacak kararların 
Türkiye'ye yansıması, Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da yeni ihraç pazarları kazanılması, 
v.b) olabilir (21>. Ya da zayıf görünen özel birikim temposunu kamçılayıcı iç şoklar 
yaşanabilir: Artan tekelleşme fiilen bir ücret daralması anlamına gelecek biçimde kâr 
marjlarını yükseltebilir, ya da 1980'ii yıllarda kamu kesiminin inşasına hız verdiği alt yapı, 
özel yatırımların tamamlayıcısı olarak hasıla/sermaye oranında yükselmelere yol açabilir. 
Dış ekonomik ilişkilerde uzmanlaşmanın ve/veya mütevazı teknolojik yeniliklerin etkinlik 
kazançlarını da unutmamak gerekir. Ne var ki, 1988 ortalarındaki ekonomik görünüm, 
söz konusu faktörlerin varlığı ve etkisi üzerinde iyimser olmayı güçleştirmekte, Türkiye 
ekonomisinin durgunluğa yönelmekte olduğu izlenimini vermektedir.

(iii) Teorik düzeyde söz konusu olan, ancak modelimizin yapısı dolayısiyle baştan 
dışladığımız bir olasılık, ekonominin reel ücretlerin düşüklüğü ve bölüşüm eşitsizliğinden 
kaynaklanan nedenlerle toplam talep yetersizliği ile karşıkarşıya kalmasıdır. Taylor 
(1987a: 12-13)'ün "stagnationist" olarak nitelediği bu senaryonun 1980'li yıllar Türki
ye'sinde geçerliliği tartışmalıdır; talepteki herhangi bir boşluk, uygulamada kamu harca
malarındaki artışlarla kapatılmakta ve böyle bir yaklaşım nominal ücretleri yükselterek 
özel kesimin birincil maliyetlerini artırmaya tercih edilmektedir. Başbakan Özal'ın büyük 
şehir belediye başkanlarına "işçilerinizin ücretlerini artırmayın, bunu yerine gecekondula
ra belediye hizmetleri götürün ve onlara tapu dağıtın" talimatını verdiği kayıtlardadır t22).

(iv) Dış ve iç borç ödemek için önemli miktarda birincil fazla yaratmaya ve bu 
nedenle açıklarını radikal olarak daraltmaya zorlanan kamu kesiminin bu tutumunda ısrar 
ederek toplam talebi çarpıcı bir şekilde geriletmesi de beklenmelidir: sermaye 
kesimindeki desteklerini yitirmemesi için birileri hükümete açık finansmanın ve/veya 
müsamahakâr para politikasının erdemlerini (yeniden?) öğreteceklerdir.

Hükümet kamu açıklarının finansmanı için emisyonu ve/veya tahvil ihracını belirli 
sınırlardan öteye zorlayamayacağı, aksi takdirde fiyatlar genel seviyesi ve/veya faiz, 
hadleri üzerinde arzu edilmeyen baskılar oluşacağı kanısında ise, bütçe kısıtını (fiscal 
constraint) büyüme önündeki yeni bir kısıt olarak algılayabilir. 1980'li yılların çıkış 
konjonktüründe iç ve dış borç yükü artış eğilimi göstermekle birlikte, ekonomik yönetim 
bütçe kısıtını büyümeyi engelleyen bir kısıt olarak görmemiştir.

4. İÇ KAYNAK KISITI ALTINDABÜYÜME
a. "Stagnat Mater Dolorosa"?

İç kaynak kısıtı altında büyüme evresinin kaçınılamayacağını sezdiğimiz 
yaklaşması, akla şöyle bir soru getirmektedir: İktisadi büyümenin bu evrede bir durağan 
durum (steady state) dengesine veya benzerine yaklaşması mümkün müdür? Mümkünse 
hangi koşullar altında?

Modelin belirlenmesinden kaynaklanan nedenlerle bayağı (trivial) sınır çözümleri 
dışında durgun durum (stationary state) dengesi olası görünmemektedir. Sözgelimi kâr, 
reel ücret ve faiz hadlerinin değişmediği, nominal döviz kurunun sabit bir enflasyon farkı 
oranında yükseldiği, dış fiyat şoklarının yaşanmadığı ve ödemeler dengesi açığını
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sıfırlayan bir reel döviz kuruna ulaşıldığı takdirde
I d

(33)
Y k ..................................................

bağıntısını sağlayacak biryatırım/GSYİH oranı,

u*Y* = Y0 = Y, = Y 2 (34)

durgun durum dengesini sağlayabilir, ancak bu "çözüm"ün pratik anlamı yoktur. Özel 
yatırım/GSYİH oranı, Türkiye'de iktisadi bunalımların en yoğun döneminde bile d/k'nın 
yaklaşık trend değeri olan % 1.5-2 çevresine düşmemiştir.

Benzer biçimde, modelin formülasyonunu basitleştirmeden durağan durum (steady 
state) üretecek bir genel çözüme ulaşmak zor görünmektedir. Ancak iktisat politikası 
açısından ilginç olan bazı özel çözümler üzerinde durulabilir. Sözgelimi, ekonominin 
durgunluk evresinde

(i) gelirin ücret ve ücret dışı kategorileri arasında bölünümünü istikrarlı bir düzeye 
getiren ve böylece yurtiçinde gelir çekişmesini az da olsa yatıştıran,

(ii) dış borç/GSMH oranını istikrarlandırarak dış sermaye çevrelerine Türkiye'nin 
dış borçluluğunun sürdürülebilir olduğu izlenimini veren,

(iii) veya bu iki koşulu birlikte sağlayan pozitif bir kişi başına GSYİH gelir artış 
hızının var olup olmadığı sorgulanabilir.

Birinci özel çözüm, üretimin teknik katsayıları (k, d, n, a, u*) ile fiyat ve ücret 
oluşumunu etkileyen katsayıların (m, v, a) sabit olduğu koşullarda, fiyat ve döviz kuru 
değişmelerinin tam öngörüsü altında

büyüme hızına ulaşılmasıdır. Bu hıza ulaşıldığında istihdam ng hızıyla büyümekte, reel 
ücretler verimlilik artışlarına bağlı olarak g(1-n) hızıyla artmakta, nominal döviz kuru 
enflasyon farklılıkları ölçüsünde oransal değişmeye uğramaktadır. Yüksek bir enflasyon 
hızında gerçekleşmesi beklenen böyle bir dengede tüm faktör fiyatları enflasyona 
endekslenecek; para yanılması sözkonusu olmayacaktır. Tam öngörü varsayıldığından, 
enflasyonun böylesine kurumsallaşmasına herhalde banknot matbaası emekçilerinden 
ve çanta imalâtına geçmeye zorlanan cüzdan imalâtçılarından başka kaygılanan 
bulunmayacaktır. Öte yandan kâr haddi ve reel faiz haddi istikrar kazandığından özel 
yatırımların tek belirleyicisi yurtiçi gelir düzeyi olacak, bu ilişki en basit biçimi ile sabit 
oranlılık olarak düşünülürse (35) denklemi elde edilecektir.

Somut büyüklükler olarak l/Y'nin 1980'lerde % 10 çevresinde kaldığı (bkz. Tablo 
3), uluslararası örnekler yardımı ile d'nin 0.03, k'nın ise 0.4-0.7 dolaylarında bulunabi
leceği kestirilirse durağan durum büyüme hızı % 1 - % 4 dolaylarında hesaplanacaktır. 
Nüfus artış hızı ve istihdam imkânları gözönüne alınırsa böyle bir durağan dengenin kişi 
başına yurtiçi hasılanın az çok sabit kalabileceği, ancak işgücüne katılma oranının 
sürekli olarak gerileyeceği ve bağımlı nüfus oranının artacağı yoz bir denge olacağı 
söylenebilir. .

Bu yoz dengede dış borç yükü sabit tutulabilir mi? (16) denklemini reel yurtiçi para 
birimi cinsinden -

g = k- — -  d (35)
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R (D -  D.,) = R (B -  i D.,) + i RD., ................................................................  (36)

biçiminde yazalım, Burada B -  i D., , borç servisinden arınmış ödemeler dengesi 
desteğini göstermektedir.

Tanım olarak dış borç yükü

I--52. .....................................................  o?)

ve dış borç yükündeki değişme

Af = y A D  + D.A { y )  ...............................................................................  (38)

olarak elde edilecektir. İşlemler sonucunda

...................................................... m

ve (35)'dan dış borç artışının eşdeğeri (39)'da yerine konularak

R ( B - i  D.,) İ R  D., a R  a Y  \

•“ ---------------------- Y ................................ ........... - ' ( 4 - v - )  ....................................•'................................................  <4 ° >

V I

RD.,

konularak

R (B - iD .1) _ . .
Af = ------------------+ f ( i + R - Y )  ................................................................ (42)

elde edilecektir. Dış borç oranının stabilize edilmesi, ancak

İ+ R - Y  = 0  ............ .....................................................................................  (43)

ile mümkündür. Eğer durağan durumda R sıfıra eşitleniyorsa büyüme hızının dünya
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sermaye piyasalarındaki reel faiz haddinin_altında kaldığı koşullarda borç servisinden 
arıtılmış ödemeler dengesi açığı (yani P$M -V  - P s X) sıfırlansa bile, borç yükü artacaktır. 
Ancak dünya faiz hadlerinin daha önce hesapladığımız durağan durum büyüme haddinin 
(% 1 -  % 4) çevresinde veya onun altında kalması halinde dış borç yükü azalabilecektir. 
Dünya reel faiz hadleri bugünkü % 5-6'lık düzeyinden aşağıya inmediği ve AGÜ 
borçluluğuna evrensel bir çözüm bulunmadığı takdirde durağan durum Türkiyesi hızlı 
değil, yavaş büyüdüğü için dış borç yükü sürekli kabaran bir AGÜ olmaya adaydır. Yoz 
dengede iç borç yükünün sabit tutulabilmesi de kolay olmayacaktır. Kapalı ekonomi 
varsayımı altında iç borç/GSMH oranının reel olarak sabit kalabilmesi (enflasyon vergisi 
ve senyoraj (seigniorage) yolu iie iç borç yükünün aşınması hesap dışı bırakılırsa) kamu 
kesiminin iç borç faizi dışında kalan "birincil" açığını sıfırlamasına ve reel faiz oranının 
ekonominin büyüme hızını aşmamasına bağlıdır (Krş. (42) sayılı denklem). Bu şartların 
1980'lerde sağlanamadığı, Türkiye ekonomisi durgunluk evresine girerken daha belirgin 
duruma gelmiştir.

Kamu iç borç yükü sürdürülemeyecek düzeylere yükselirse, hükümet kamu 
açıklarını kapatmaya yönelik bir mali uyum (fiscal adjusment) programına ihtiyaç 
duyabilir. Ancak bütçe kısıtı (fiscal constraint)'nın modelimizde kaynak kısıntısına ek, 
yeni bir kısıt olarak gözönünde bulundurulmasına gerek yoktur; çünkü mali uyum 
programı enflasyon hızı ve/veya nominal faiz haddinin yeni bir amaç değişken olarak 
denetlenmek istenmesiyle eş anlamlıdır. Doğaldır ki, mali uyumun güçlükleri kamu 
kesimine yeni kaynak sağlanması ve/veya dış borç yükünün hafifletilmesi ile azalabilir 
(bkz. Carneiro ve VVerneck, 1988). Mali uyum programı gündeme getirilmediği takdirde 
oluşabilecek yüksek enflasyon süreci, para yanılması varsayılmadıkça modelimizin 
analitik çerçevesinde değişiklik gerektirmeyecektir.

Türkiye'nin 1978-79'daki bunalımını şiddetlendiren iç ve dış açıklar sorununun hâlâ 
gündemde olduğunu en çarpıcı biçimde ortaya koyan durgunluk ekonomisi tablosu, 
yazara klâsik müzik külliyatındaki tanınmış ağıtın, "Stabat Mater"in (biraz eğilip 
bükülmüş) dizelerini hatırlatıyor: Ekonomisi duralayan anayurt, acılı ve gözyaşları içinde, 
öngörü ve ufuk yoksunluğundan çarmıha gerilmiş evlatlarını seyretmektedir.

b. Durgunluktan Büyümeye

Türkiye'de yüzelli yıla varan çağdaşlaşma ve demokratikleşme deneyimi ile, kayda 
değer sanayi alt yapısı ile, genç ve dinamik insan gücü potansiyeli ile, toplumun gün 
geçtikçe artan refah talepleri ve özlemleri ile, durağan durum ekonomisini yan yana 
düşünmek uzun vadede tutarlı görünmüyor. Sorun, yeni bir çıkış evresinin hangi 
faktörlerin itişiyle başlayabileceğidir.

Durgunluğa varışı erteleyebilecek olan ve 3. c'de tartıştığımız faktörler, tek 
başlarına böyle bir çıkış için yeterli görünmemektedir. Dolayısiyle dar anlamı ile ekonomik 
çıkış, üretim bağıntılarındaki eski parametreleri silip yeni bir başlangıç getirebilecek ve 
üretim yapısını hızla değiştirerek, üretken sermaye stokunu nitel bir değişmeye 
uğratacak teknolojik değişmede, yeni ürünlerde, yeni üretim süreçlerinde, yeni tüketim 
alışkanlıklarında yatmaktadır. Bunun toplumsal yapı ve ilişkileri de köklü bir biçimde 
etkileyeceği, siyasal ve toplumsal yenilikler alanına taşacağı söylenebilir; ancak bu 
konuların ayrıntılı analizi bilgi sınırlarımızı aşıyor.

Herhalde şemalaştırmaya çalıştığımız model, 1981/2'de başlayan çıkış evresini 
tamamlayacak olan iniş (durgunluk) evresinin bitimi ile ömrünü tüketecek; yeni çıkış 
evresinin büyüme ve durgunluk senaryoları yeniden yazılacaktır. 1980'li yılları bundan 
böyle değişmesi söz konusu olmayan toplumsal ve iktisadi bir yörünge, bir tür "kader" 
saymak yanlıştır sanıyoruz.
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5. SO NU

Artık eskimiş bir plakta (1964) Gilbert Becaud söylüyor, "Ve Şimdi...” (Et 
Maintenant...):

•t

ve bir akşam 
aynamda 
çok iyi göreceğim 
yolun sonunu 
vedalaşma anında 
ne bir çiçek 
ne gözyaşı
gerçekten kalmadı yitirecek bir şeyim 
gerçekten kalmadı.”

Hepsi bu kadar.

Temmuz 1988 
Ankara.

/
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TABLO 1 : 
Orta Gelirli, Yarı Sanayileşmiş Ülkelerde Dıştan Gelen Şokların 

Kaynağı ve Tepki Biçimleri, 1973-1982

GSMH'NIN YÜZDESİ OLARAK

YURTİÇİ POLİTİKA TEPKİSİ

Dış
Açıkta
Artış

(1)

Dış
Şok
(2)

Diğer
Dış

Etkiler

(3)

Yurtiçi
Massetme

(4)

İhracat Oranı 
Değişmesi 

(5)

İthalat Oranı 
Değişmesi 

(6 )

Kalıntı
(7)

1973-73 Dönemi
Arjantin -1.5 1.9 -0.3 -0.3 -2.5 0.2 -0.5
Brezilya 1.4 1.2 1.2 0.2 0.5 -1.5 0.0

Kore 0.0 8.2 0.3 0.8 -19.8 11.4 -0.9
Meksika 0.2 0.2 0.8 0.0 -1.0 0.2 0.0

Türkiye 1.7 3.0 0.2 0.1 1. 8 -3.7 0.3

1978-82 Dönemi
Arjantin 8.5 -0.9 6.9 0.5 0.7 2.0 -0.7
Brezilya 2.7 4.4 1.7 -0.4 -1.7 -1.1 -0.1

Kore 1.5 9.2 1.3 -1.5 -7.2 -0.2 -0.2
Meksika -3.7 -0.9 1.6 0.2 -4.8 0.3 -0.1

Türkiye (8) 0.3 4.7 -1.8 -0.3 -3.6 1.4 0.0

(1) Dönem başı ve sonu dış açık oranları karşılaştırması olarak.
(2) Pozitif işaret olumsuz etkiyen dış şokları gösterir. Bu başlık altındaki şoklar, ticaret hadleri 
kötüleşmesinden, uluslararası faiz hadlerinin artışından ve dünya ticaretinin yavaşlamasından 
oluşan etkilerin bileşkesidir.
(3) Pozitif işaret olumsuz etkileri gösterir. Bu başlık altındaki etkilerin kaynakları, dönem başı ve 
sonu arasında dış borç birikimi, dış aleme yatırım kazancı transferleri ile işçi dövizleri ve benzeri 
karşılıksız transferlerdeki gerilemedir.
(4) Pozitif işaret dış açığı artırıcı biçimde yurtiçi harcamaların arttığını gösterir.
(5) Negatif işaret dış açığı azaltıcı biçinde ihracat oranlarının arttığını gösterir.
(6) Negatif işaret dış açığı azaltıcı biçimde ithalat oranlarının azaldığını gösterir.
(7) İkinci mertebe terimlerden ve çapraz etkilerden oluşur ve şu bağıntıyı sağlar:

Dış açık oranında artış = Dış şok + Diğer dış etkiler + Yurtiçi massetme artışı + İhracat oranı 
değişmesi + İthalat oranı değişmesi + Kalıntı

(8) 1978-81 dönemi.

Kaynak: Helleiner (1986: 902-907)
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TABLO 2: 
Ödemeler Dengesinin Başlıca Unsurları, 1977-1988

(Cari fiyatlarla, milyar $)

Yıllar

Mal ve Hiz
met İthalâtı

(P*.M)

Faiz
Ödemeleri

0 D.,)(1)

Mal ve Hiz
met İhracatı

(P*X + V ) (2)

Ödemeler
Dengesi

Açığı (B)

Net Dış 
Borçlanma

(NFB) (3)

Rezerv
Değişmeleri

(ARES) (4)

1977 6.236 0.320 3.416 3.410 2.773 0.367
1978 4.713 0.489 3.937 1.265 1.239 0.026
1979 5.201 1.010 4.798 1.413 1.326 0.087
1980 8.126 1.138 5.856 3.408 3.498 -0.090
1981 9.070 1.443 8.594 1.919 1.914 0.005
1982 9.592 1.465 10.222 0.835 1.003 -0.168
1983 10.138 1.441 9.751 1.828 1.980 -0.152
1984 11.706 1.586 11.885 1.407 1.341 0.066
1985 12.681 1.753 13.421 1.013 1.136 -0.123
1986 12.191 2.134 12.797 1.528 2.314 -0.786
1987 15.404 2.350 16.797 0.957 1.446 -0.489
1988 17.780 2.950 19.845 0.885 1.400 -0.515

(1) Yabancı sermaye Kâr transferleri mal ve hizmet ithalatı içindedir.
(2) Karşılıksız özel ve resmi transferler dahil.
(3) Net hata ve noksan, net dış borçlanma içinde hesaba katılmıştır.
(4) (-) işaret, rezerv artışını simgeler.
(5) 1988 Yılı Programı hedefi.

Kaynak: Maliye ve Gümrük Bakanlığı, 1987 Yıllık Ekonomik Rapor ve DPT, 1988 Yılı Prograrm'ndaVi 
verilerden hesaplanmıştır.
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TABLO 3: 
Bazı Makroekonomik Göstergeler, 1979-1988 (i)

Program
1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987(2) 1988

1 .Yıllık GSMH artış hızı, % -0.4 -1.1 4.1 4.5 3.3 5.9 5.1 8.0 6.8 5.0

2. Fiyatlar gri. sev. artış hızı, % (3) 71 104 42 27 28 50 44 33 31 48

3. Reel döviz kuru (1981:100) (4) 132 102 100 89 81 76 76 67 64 -

4. Vadeli mevduat nominal faiz 19 29 38 38 34 56 52 50 49 -

hadleri, azami, net (5)

5. Kamu kesimi açığı/GSMH, % 10.5 62 63 3.0 4.0 33 1.8 3.3 6.0 33

6. Ödemeler denaçığı/GSMH, % 2.0 52 35 2.1 4.1 2.8 1J9 26 15 13

7. Toplam tasarruflar/GSMH, % (6) 20.0 20.9 20.5 18.2 16.5 17.1 18.6 22.0 23.5 25.2

8. özel sabit sermaye yatJGSMH, % 8.1 8.6 75 7.4 75 7.4 75 9.8 11.4 12.1

9. Kamu sabit ser. yatyGSMH,% 10.9 10.9 11.6 11.4 11.5 11.0 112 13.5 13.5 13.5

10. İmalât san. yat/toplam SSY, % 23 27 26 22 21 22 21 20 15 16

11. İhracat/GSMH, % (7) 3.7 5.0 12 10.6 11.1 14.2 14.9 13.0 15.9 18.4

12. Ithalât/GSMH, % (7) 8.2 13.2 14.4 16.3 . 179 21.4 21.7 192 21.9 24.0

(1) Tabloda yer alan oranlar cari fiyatlarla verilmiş büyüklüklere göre hesaplanmıştır.
(2) Son GSMH tahminleri ile düzeltilmemiş rakamlar.
(3) GSMH zımnî deflatörü cinsinden, yuvarlatılmış rakamlar (1987 yılı tahminleri Nisan 1988'de DİE 

tarafından yenilenmiş ve yükseltilmiştir).
(4) Metindeki karşılığı 1/R'dir (endekslenmiş olarak).
(5) Keyder (1988: 62)'den yuvarlatılarak alınmıştır.
(6) 1986-1987 rakamları, konut yatırımlarının tahminindeki yanılma dolayısiyle yüksek tahmin 

edilmektedir.
(7) TL'nın aşırı değerlenmiş olması dolayısiyle 1979 yılı rakamları düşük tahmin edilmektedir.

Kaynak: DPT, Yıllık Programlardan hesaplanmıştır. Reel döviz kuru TCMB serisidir.
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NOTLAR

(1) Bkz. Türel (1981.1982).
(2) 1923-1986 yıllarında ekonomik büyümenin dönemleştirilmesi için bkz. Akgür (1987b)
(3) Bu tercihin "jeopolitik" nedenleri üzerindeki spekülasyonlar bilgi alanımızın dışında kSlıyor. 

Özetle şuna değinmekle yetineceğiz: Türkiye'nin “iddialı” Dördüncü Plan'ı için 1980-83 
döneminde 6.4 milyar $'lık dış açık finansmanı (ve 0.9 milyar $'lık net kaynak transferi)'na 
isteksiz davranan uluslararası sermaye, 1980-83'ün "iddiasız" istikrar denemelerini 8.0 milyar 
$'lık ödemeler dengesi finansmanı (ve 2.5 milyar $'lık net kaynak transferi) ile destekledi. 
Euromoney 1n 1982 Türkiye özel sayısı, şöyle bir başlık taşıyordu: "Kapitalizm Deneyi 
İşleyebilecek mi?"

(4) 1978-81'in 4.7 puan'lık dış şokunun 4.5 puanlık bölümünün ticaret haddi kayıplarından 
kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bkz. Helleiner (1986: 907).

(5) 1978-79'da sınırlı ölçüde dış borç alınması, 1978-81 şoku faiz bileşeninin Türkiye için önemsiz 
düzeylerde kalmasını sağladı. Helleiner (1986:907)'in verileri bunu doğruluyor: 1978-82 dış 
şokunun faiz haddi değişmelerinden kaynaklanan bileşeni Türkiye'de GSMH'nın % 0.5’i 
mertebesindeydi. Arjantin, Brezilya, Şili, Kore ve Meksika'da bu oran sırasıyle % 1.5, % 3.2, 
% 0.7 ve % 2.1 olarak gerçekleşti.

(6) Aktaran: Akyüz (1988:31-32)
(7) Yurt içinde transfer sorunu ile reel devalüasyon bileşkesinin yarattığı açmazların özlü bir 

anlatımı için bkz. Akyüz (1988:34-41), Celasun (1988) ve Rodrik (1988).
(8) Türkiye ekonomisinde kısa vadeli kestirim amacı ile kullanılabilecek modeller repertuvarı son 

yıllarda zenginleşmiştir. Örnek olarak bkz. Yağcı (1983), Özmucur (1984, 1986) ve Uygur 
(1987).

(9) Bu durumda para arzının istenen düzeye ulaşması, Merkez Bankası'nın kamu kesimi
• dışındaki net iç aktiflerinin manipülasyonu ile sağlanacak, mevduat piyasası için ayrıca bir

denge koşulu yazmak Walras Yasası'na göre gerekli olmayacaktır.
(10) Reel kur değişmelerinin doğrudan etkisini gözönünde bulundurmayan fakat rakip ve rakip 

olmayan ithalat arasındaki ikameyi hesaba katan bir yaklaşım için bkz. UNCTAD (1987: 
Annex 6).

(11) Türkiye dış ticaretinin 1980'li yıllarda fiyatlara ve fiyat ölçülerine indirgenebilecek 
özendirmelere duyarlı olduğunu gösteren çalışmalara örnek olarak bkz. Akgür (1987a: 30), 
Ersel ve Temel (1984), Tansel ve Togan (1987).

(12) Benzer bir formülasyon için bkz. Fernandez (1986:881)
(13) Bkz. Fernandez (1986: 881)
(14) (P, r) düzleminde çizilmiş bir IS eğrisi için bkz. Taylor (1981: 475-481).
(15) Taylor (1981: 475-481)'de bu soy ötelenme, "Fisher'gil" olarak nitelenmektedir.
(16) Akgür (1987 c: 5)'deki şu satırlar ilgi çekicidir:” ... (1980'lerde izlenen) model, Türkiye 

ekonomisinin dünya konjonktürüne bağımlılığını artırmıştır. Dünya konjonktürü uygun 
olduğunda iç talep kısılarak ihracat artırılmakta, uygun olmadığında ihraç edilemiyenlere iç 
piyasada talep yaratılmaktadır" (vurgular yazarındır).

(17) Dış borç politikası dış borçları egzojen, rezerv değişmelerini endojen alan bir modelde döviz 
kuru politikasına dönüşecektir. 2. c (6)’daki açıklamalarımıza bkz.

(18) İktisat politikalarındaki serbestlik derecesi ile ilgili bu gözlemimizi 1981 başlarında Arjantin 
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Alejandro Reynal’in sözleriyle 
somutlaştırmak istiyoruz: "... Ya fiyatları kontrol edersiniz, ya ücretleri, ya para arzını, ya 
döviz kurunu. En liberali de dahil, dördünü de serbestçe dalgalanmaya bırakan herhangi bir 
ekomomi tanımıyorum. Biz ilk üçünü dalgalanmaya bıraktık ve insanların döviz kuruna uyum 
göstermesini istedik. Diğerlerini kontrol etmeye kalkmak karaborsalar yaratır." (Euromoney,
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1981:32). Arjantin'in döviz kurlarını kontrol ederek, fiyat bekleyişlerini düzenlemeye dönük 
talihsiz girişiminin felsefesinin yansıtmakla beraber bu alıntı, dışa açılmaya ve fiyat 
denetimlerini kaldırmaya heveslenen AGÜ'lerin açmazını somut olarak yansıtmaktadır.

(19) Bkz. Dornbusch (1982: 703).
(20) Bkz. Akyüz (1988: 22-24) ve Türel (1987:19). 1986-87 yıllarında toplam özel yatırımların artış 

göstermesi, esas itibariyle konut yatırımlarındaki canlanmanın sonucudur. Aynı yılların konut 
yatırımlarının tahmininde ise konut yapım başlangıçları ve bitimlerinin mekanik bir biçimde 
sabit katsayılara bağlanmasından kaynaklanan vahim hatalar vardır. Buna yatırım ve tüketim 
serilerinin deflasyonundan gelen sistematik hatalar da eklendiğinde kısa zamanda "hayali 
ihracat" yanında "hayali yatırım" ve "hayali tasarruf" sorunlarıyla da uğraşacağımız anlaşılıyor.

(21) Bu vesileyle ödemeler dengesi başarımın) salt döviz kuruyla değil, reel ücretlerin aşınmasına 
karşı gösterilen direncin azalması ile de ilişkilendirmek gereğine değinelim. Bkz. Dornbusch 
(1980:70-81).

(22) Aktaran: Boratav (1988: 33).
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PİYASA YAPISI İLE FİRMA DAVRANIŞ VE 
BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Gürel TÜZÜN



1. GİRİŞ
Endüstri iktisadının temel uğraşlarından birisi, piyasa yapıları ile bu piyasalarda 

etkinlik gösteren firmaların davranış ve başarıları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. 
Piyasa yapısı terimi kuramsal olarak, firmaların davranış ve başarıları üzerinde önemli 
etkisi olabilecek tüm öğeleri kapsar (Bain, 1970: s. 42). Konuyla ilgili çalışmalarda bir 
piyasanın yapısını belirlemede, o piyasadaki firmaların sayısı ve göreli büyüklükleri ile 
ürettikleri malın farklılaşmış olup olmadığı ve bu piyasaya giriş koşulları gibi değişkenler 
kullanılır. Öte yandan, bir piyasanın yapısı, herhangi bir firmanın piyasadaki öteki 
firmaların etkinliklerinden etkilenme derecesini ve dolayısıyla sözkonusu firmanın sattığı 
malın niteliği ve fiyatı ile reklâm harcamaları gibi konulardaki davranışlarını belirler. Başarı 
ise genellikle tek boyutlu olarak tanımlanır ve başarı ölçüsü olarak kârlılık alınır. Görgül 
çalışmalarda çoğunlukla, bu üçlü ilişkinin davranış halkası bir yana bırakılarak, piyasa 
yapısının bir göstergesi olarak alınan yoğunlaşma oranları ile firmaların kârlılığı arasındaki 
ilişkinin araştırıldığı görülmektedir. (*)

Bu kısa yazıda, bazı kuramsal modeller yardımıyla, piyasa yapısının belirli öğeleri 
ile firmaların fiyatlama davranışları ve kârlılıkları arasındaki ilişki incelenecektir.

2. TÜRDEŞ MAL
2.1. Aynı Büyüklükte Firmalar

Maliyet koşulları aynı olan ve türdeş bir mal üreten N sayıda firmanın olduğu bir 
endüstriyi alalım. Kârı n, malın piyasa fiyatını p, değişken maliyetleri C(q) ve sabit 
maliyetleri F, üretim miktarını da q ile gösterecek olursak, herhangi bir i firmasının kâr 
denklemi, ,

(1) 7ij = pqi -C ( q i) - F i

olarak yazılabilir. Bu mal için piyasa talep fonksiyonunun tersi de,

olacaktır. Firmaların kısa dönem kârlarını maksimize etmeye çalıştıklarını ve piyasaya 
yeni firma girme tehlikesini göz ardı ettiklerini varsayarsak, maksimlzasyon için 
aşağıdaki koşulun yerine getirilmesi gerekir:

N

(3) dit. /  dq. = p + q. f  (q) (dq/dqj -  C’ (q^ = 0.

N

Burada q = q, olduğuna göre, 
i «= 1

<’> Bu çalışmaların özeti Weiss (1971,1974), Blair (1972) ve Scherer (1980)'de bulunabilir.
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olacaktır. Denklem (4)'teki crj, i firmasının üretiminde küçük bir artış olduğunda, öteki 
firmaların üretimlerini ne kadar artıracaklarını gösterir. Bütün endüstri için denklem 
(3) aşağıdaki gibi yazılabilir:

a = ( I  qj a, )/£  q ,) olarak alırsak, denklem (5)'teki ikinci terimi,

(6) f  (q) 2q. + f  (q) [ ( I  q, a,) / £ /* ) ]  ( I  q() = f  (q) [ I  q, (1 + o)],

biçiminde yazabiliriz. Bu denklemde o, eklerin ağırlıklı ortalamasıdır ve ağırlık olarak 

firmaların üretim miktarları kullanılmıştır. Başka bir deyişle, a/ler ve o piyasada geçerli 

olan belirli bir tepki kalıbını göstermektedir.
Eğer denklem (6 )'yı kullanarak (5)'i yeniden yazar ve p ile bölersek,

(7) N = [{P (q) q) / p] (1 + o) -  [ ( NC' (q,) / p] = 0

denklemini elde ederiz. Eğer piyasa talep eğrisinin fiyat esnekliğini ti ile gösterirsek, 

[f'(q) q]/p = -  (1 Aım) olacaktır. Öyleyse denklem (7) yeniden yazılabilir:

(8 ) N - (1 / t 1m) ( 1 + o ) - [ ( N C , (qi) /p ] = 0

Denklemin her iki yanını da N ile böler, p ile çarparsak,

(9) p - [ ( 1 + a ) / ( N î im)]p  = C '(qj)veI

(10) [p -C '(q i) ] /p  = (1 + o ) / (N t ı J

denklemi elde edilir. Denklemin sol yanı, fiyat ile marjinal maliyet arasındaki farkın fiyata 
oranını göstermektedir. Fiyat-maliyet marjı olarak adlandırılan bu büyüklük, Lerner'in 
(1934) "tekel derecesinden başka bir şey değildir. Denklemin sağ yanındaki a'ı bir 
kenara koyduğumuzda, denklem (1 0 ) fiyat-maliyet marjıyla piyasadaki firma sayısı ve bu 
mala olan piyasa talebinin fiyat esnekliği arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. Öyleyse, firma sayısının (N) çok büyük olduğu tam rekabetçi bir
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piyasada bu fiyat-maliyet marjı sıfıra çok yakın olacak, buna karşılık tekelci bir piyasada 
tekelcinin malına olan talebin fiyat esnekliğinin tersine eşit bir değer alacaktır. (Cowling 
ve Waterson, 1976).

Yukarıdaki denklemlerde yer alan o'nın alacağı değerler ise piyasadaki firma 
sayısıyla yakından ilgilidir. Neo-klasik iktisat kuramında, tam rekabetçi bir piyasada firma 
sayısı çok büyük olduğundan, her bir firmanın o piyasadaki üretimin çok küçük bir 
bölümünü gerçekleştirdiği varsayılır. Bu nedenle de, herhangi bir firma üretimini 
artırdığında öteki firmaların bunun farkına varmayacağı ve bir tepki göstermeyeceği ileri 
sürülür. Bunun anlamı bütün i’ler için = 0 olduğudur. Dolayısıyla o = 0 olacaktır. Tam

rekabetçi bir piyasada etkinlik gösteren bir firma için fiyat esnekliği sonsuz olan bir talep 
eğrisi çizilmesinin nedeni de burada yatmaktadır. Böyle bir eğri dp/dqj = 0 anlamına gelir. 
Tam rekabetçi bir piyasadaki toplam arz eğrisinin, bütün firmaların arz eğrilerinin yatay 
olarak toplanması yoluyla elde edilmesinin nedeni de bu durumdur.

Tekelci bir piyasada tanım gereği tek bir firma olduğundan, o tanımsal olarak sıfır 
olacaktır. Fifma sayısının küçük olduğu bir oligopolcü piyasada ise, birbiriyle rekabet 
eden firmaların tepki kalıpları fiyat-mallyet marjının belirlenmesinde büyük önem 
taşıyacaktır. Eğer tepkilerin bütün firmalar için aynı ve bakışımlı olduğunu (bütün i ve j'ler 
için, a, = Oj, i *  j) ve firmaların bir kartel gibi davrandıklarını varsayarsak, hem o|t hem de o, 
N-1'e eşit olacaktır. Bu koşullarda denklem (10)'u yeniden yazarsak,

(11) [p - C  (q,)]/p  = (1 + N - 1 ) / ( N r ım) = 1 /n m,

denklemini elde ederiz. Bu da, kolayca anlaşılacağı gibi, tekelci çözümün aynısıdır.

2.2 Farklı Büyüklükte Firmalar
Firmalar maliyet koşullarının farklılığı nedeniyle farklı büyüklükteyseler, denklem

(3) şöyle yazılabilir:

(12) drç /dq, = p + q, f' (q) (dq/dq,) -  C’ (q() q, = 0.

Eğer denklem (12)’yi q| ile çarpar ve N firma için toplarsak,

(13) Ipq i + I ( q ^ / q 2) f '(q ) (1 + a l q2 - I C , (qi)q i = 0, .

N

denklemini elde ederiz. Burada, a, = d (  Pj )  / dqf ’dir ve i firması üretimini artırdığın-
j ¥ i

da, buna tepki olarak öteki firmaların üretimlerinde ortaya çıkacak artışın toplamını 
gösterir. Öyleyse,

(14) [pq -  XC' (qj) q,] /  (pq) = - 1  (q, /  q)2 [( f (q)q2) /  (pq)] (1 + |a), 

olur ve burada n = (E (<3 q * )) /£  q 2. ).
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Bütün firmalar için marjinal maliyetin sabit (ve ortalama değişken maliyete eşit) 
olduğunu varsayarsak, f' (q)q/p = — 1 /rj olduğundan, denklem (14),

(15) (7t+F)/R = (H /n J (1 + tı)

biçiminde yeniden yazılabilir. Burada H, endüstrideki yoğunlaşma derecesini ölçen 
Herfindahl endeksini, S(q(/ q)2, R toplam satış hasılatını, F ise toplam cabit maliyetleri

gösterir. Eğer bu endüstrideki tepki kalıbın gösteren n ’yü bir kenara koyarsak, bu son 
denkleme göre kârlarla sabit maliyetlerin toplamının hasılata oranı yoğunlaşma 
derecesiyle doğru, piyasa talebinin fiyat esnekliğiyle ters yönlü bir ilişki içindedir. Bütün 
firmaların aynı büyüklükte olduğu tam rekabetçi bir piyasada H = 1 /  N olacağından, 
denklem (15) ile (10) aynı sonucu verecektir. Yoğunlaşma derecesinin fiyat-maliyet 
marjları üzerindeki etkisinin önemini ortaya koyan denklem (15), Herfindahl endeksinin 
"firmaların birlikte hareket etme olasılığını" gösteren bir yoğunlaşma ölçüsü olarak 
önemini vurgulayan Stigler'in (1964) görüşünü de doğrulamaktadır.

2.3. Az Sayıda Büyük Firmanın Fiyat Öncülüğü
Çok sayıda rekabetçi küçük firma ile çevrelenmiş az sayıda büyük firmanın olduğu 

bir endüstriyi alalım. Eğer türdeş bir malı üreten N firma varsa, piyasa talep eğrisi

(16) q° =f(p),
m

olacaktır. Eğer k sayıda firma (k > 1) bu endüstride öncü olarak ve bir kartel gibi birlikte 
davranıyor, öteki firmalar ise bunların belirlediği fiyatı kabulleniyorlarsa, N -k firmam»' 
oluşturduğu rekabetçi çevrenin ürettiği miktar,

(17) qS = q (p),
r

olur. Bu piyasada arz-talep eşitliğinin sürekli sağlandığını varsayarsak, k sayıda firmanın 
talep eğrisi,

(18) q °  = f (p) — q (p)

denklemiyle gösterilebilir.
Bu firmaların kâr fonksiyonu,

(19) Kk= [f (p) -  q (p)] p -  CK [f (p) -  q (p)] -  Fk, 

olduğundan, kâr maksimizasyonu için birinci derece koşul,

(20) d7tk /  dp = [f(p) -  q(p)] + [f  (p) -  q' (p)] p -  C'k [f* (p) -  q* (p)] = 0 

(20‘) djrk /  dp = [f(p) -  q(p)] + (p -  C'k) [f’ (p) -  q’ (p)] = 0
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olacaktır. Piyasada öncü olarak davranan k firma için fiyat-maliyet marjını,

(21) L* = (p -  C'k)/p = [f (p) -  q (p)] / [pq‘ (p) -  p f (p)] 

denklemi verecektir. Denklem (21 )'i yeniden düzenlersek,

(2 2 ) L, = {[f (p) -  q (p)] /  q° } /  {[pq* (p) /  q (p)] [q (p) / q° ] -  [p f (p) /  f (p)] [f(p) /  q° ]}

denklemini elde ederiz. Eğer, N -k firmanın ve piyasaya girebilecek firmaların arz 
esnekliğini e , = [pq' (p) /  q (p)] ve piyasa talep eğrisinin fiyat esnekliğini r |m = -  [pf’ (p) / 
f (p)] ile gösterirsek, denklem (2 2 )'yi yeniden şöyle yazabiliriz:

(23) Lk = 1/{e( [q (p) / q° ] + [f (p) /  q°k ]}.

Eğer k sayıda firmanın piyasadaki payını CRk ile gösterirsek, f (p) / q° = 1 /  CRk ve q (p) /

q°k = (1 -  CRk)/CRk olur. Burada CRk, k-firma yoğunlaşma oranını göstermektedir. 

Öyleyse,

(24) Lk = CRk/ [t|m + (1 -  CRk) e r 'dir.

Son denkleme göre, k sayıda firmanın öncü olarak ve bir kartel gibi birlikte 
davrandığı ve ötekilerin onların belirlediği fiyatı kabul ettikleri bir piyasada, fiyat-maliyet 
marjı k-firma yoğunlaşma oranı (CRk) ile aynı, piyasa talebinin fiyat esnekliği (-r^) ve 

rekabetçi çevredeki küçük firmalar ile piyasaya girebilecek olanların arz esnekliği (e t) ile 
ters yönde ilişkilidir. (*)

3. FARKLILAŞTIRILMIŞ MAL
3.1. Reklâm Harcaması Yok

Buraya kadar mal farklılaştırmasının olmadığı piyasa yapılarını inceledik. Ancak, 
piyasa yapısı ile kâr marjı arasındaki ilişkinin, firmaların sattıkları malların farklılaşmış 
olduğu piyasalarda alacağı biçimi de görebiliriz. Bunun için, söz konusu piyasada 
farklılaşmış mal satan N firma olduğunu ve, şimdilik, bunların reklâm yapmadıklarını 
varsayalım. Herhangi bir i firması için kâr denklemi,

(25) ^ - P l ql -C ,(q l) - F |

olacaktır. Burada, pı bu firmanın fiyatını, qı üretim miktarını, Cj değişken, Fj sabit

'") Benzer sonuçlar için bkz. Saving (1970) ve Sawyer (1979: 53).
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maliyetlerini göstermektedir. Eğer p, i firmasının rakiplerinin sattıkları malların fiyatlarının 
bir endeksini gösterirse,

(26) q, = f (p,, p)

denklemi yazılabilir. Bu firmanın kârını maksimize ederken temel karar değişkeninin 
malının fiyatı olduğunu varsaydığımızda, birinci derece koşul,

(27) d7r./dp i = q| + pl [(3q| /3 p i ) + (3 q ,/3 p ) (3 p /3 p i) ] - ( 3 C | /3 q i)[(3 q i /3 p l )

+ O q i /3 p ) O p /3 p l) ] -0 ,

(28) q, = [p| - ( 3 C , /3 q i)][(3q i /3 p l )+ (3 q i /3 p ) ( 3 p /3 p i)] = 0,

(29) [pi -  (3Ci /3 q i) = ( - q i) / [ ( 3 q j /3  p() + (3q ,/3p ) ( 3 p /3 p ()]

olur, i firmasının fiyat-maliyet marjı (L,) ise denklem (29)'un her İki yanını p, ile bölerek elde 
edilebilir:

(30) L, = 1 /  { -  [(Pi / q,) (3 q, /  3 p,)] -  [(p, /p) (3p / 3P|) (p / q,) (3 q, /  3 p)]}.

Eğer,ep. = - (p ! /q ,)  (3q j/ 3P|),ep (p/q,) (3qi /3 p )v e e pp. = - ( p i /p ) (3 p / dp)\se,.

(31) L|= 1 / (eP|-  eP.Pj 6P) 

denklemi fiyat-maliyet marjını verecektir.

Burada, e p. , i firmasının malına olan talebin kendi fiyatına karşı esnekliğini, e pbu talebin 

rakip malların fiyatlarına karşı esnekliğini, e . ise i firmasının rakiplerinin i'nin fiyatındaki

bir değişikliğe karşı fiyat tepkilerini göstermektedir. Firmalar, farklılaştırılmış olmakla 
birlikte benzer mallar ürettiklerine göre, e p > 0 olacaktır. Ayrıca, marjinal maliyet ve 

marjinal gelir sıfırdan büyük olduğundan, e p > 1'dir. Firma sayısı büyük ve mallar

birbirleriyle kolayca ikame edilebilir olduğunda, e p ve e p oldukça büyük, buna karşılık e PP|

sıfıra yakın değerler alacaktır. Bu durumda L, de sıfıra yakın olacaktır. Eğer oligopolcüler 
bir kartel gibi birlikte davranıyorlarsa, pj'deki bir değişikliği öteki firmalar da 
izleyeceğinden, mal farklılaştırma derecesi fiyat-maliyet marjını belirleyecektir. Eğer N=1 
ise, e pp ve e ptanım gereği sıfır olacağından, L tekelcinin malına olan tnlebin fiyat

esnekliğinin tersine eşit olacaktır.

3.2. Reklâm Harcaması Var
Modele reklâm harcamalarını da kattığımızda, denklem (26) aşağıdaki gibi 

yazılabilir:
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(32) q| = f(q i,p ,A i,A).

Burada Ajt i firmasının reklâm harcamalarını, A ise rakiplerinin reklâm harcamalarının bir 
endeksini göstermektedir, i firmasının kâr denklemi.

(33) 7ii = p1qi - C i (qi) - F i - A i,

olacaktır. Bir firma fiyatını ya da reklâm harcamalarını değiştirdiğinde, öteki firmaların da 
aynı değişken üzerinde oynayarak tepki gösterdiklerini varsaydığımızda, herhangi bir i 
firması için kâr maksimizasyonunun birinci derece koşulu aşağıdaki gibi yazılabilir:

(34) 3^ / 3p; = q( + Pj [(3 q, / 3 p ,) + (3 q, / 3 p) (3 p / 3 p,)] -  (3 C( / 3 q,) [(3 q  /  3 p )

+ (3 q.t / 3 p) (3 p / 3 Pj)] = 0

(35) 3n,/ 3Aj = p, [(3 q, / 3 At ) + (3 q, /  3 A) (3 A / 3 A,)] -  (3 C, / 3 q,) [(3 q, /  3 Ai )

+ (3q(/3A ) (3 A/3A,)) = 0.

Denklem (34) üzerinde oynayarak, (31 )'in aynını elde edebiliriz: 

( 3 4 H i = 1 / ( e p , - e p.p ie p ).

Denklem (34) ve (35) bize böyle bir piyasada firmaların optimal reklâm harcamalarının 
niceliği konusunda da bilgi vermektedir. Bunu görmek için, denklem (35)'i yeniden 
yazalım:

(36) [p, -  (3 C, /  3 q,)] = 1 / [(3 q, /  3 A ,) + (3 q( / 3 A) (3 A / 3 A,)].

Bu denklemin her iki yanını pi ile böler sonra da A / (p^;) ile çarparsak,

(37) L, = [(A/qj) 0q, / 3 Aj) + (A/q,) (3q, /  d A) (A, /  A) (3A/3A,)]

= A ,/(p  q,)

denklemini: bunu yeniden yazdığımızda da,

(38) L, (6 A. - 6 AA. 6 A) = Ai/(p iqi)

denklemini elde ederiz. Bu son denklem Dorfman-Steiner koşulunun genelleştirilmiş 
biçimidir (Dorfman ve Steiner, 1954). Denklem (38)’in sağ yanı, i firmasının optimal reklâm 
harcamaları miktarını toplam hasılatının bir oranı olarak göstermektedir. Sol yanda 
parantez içindeki terim, i firmasının malına talebin bu firmanın reklâm harcamalarındaki
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değişmelere karşı esnekliğinin, (a) öteki firmaların reklâm harcamaları sabit kaldığında, i 
firmasının malına talebin bu firmanın reklâm harcamasındaki artış karşısındaki 
esnekliğine (e A ), (b) öteki firmaların reklâm harcamalarının i firmasının reklâm

harcamasındaki artış karşısındaki esnekliğine (eAA ), ve (c) i firmasının malına talebin

öteki firmaların reklâm harcamalarındaki değişme karşısındaki esnekliğine (s A) bağlı 
olduğunu ortaya koymaktadır (Needham, 1970: 35). Burada sözü edilen esnekliklerin, 
piyasadaki firmaların sayısı ve göreli büyüklükleri ile malların farklılaştırılma derecesine 
ve firmalar arasındaki etkileşim biçimlerine bağlı olduğu açıktır.

4. SONUÇ
Bu yazıda, bir piyasanın yapısını belirleyen çeşitli öğelerin o piyasada etkinlik 

gösteren firmaların üretim ve fiyatlama davranışları ile başarılarını nasıl etkilediğini ortaya 
koyan bazı modelleri inceledik. Sorunu basitleştirmek için, tek boyutlu bir başarı ölçüsü 
olan kârlılığı kullandık ve bunu fiyat-maliyet marjı (ya da Lerner endeksi) ile ölçtük. 
Firmaların ürettiği malların birbirleriyle ikame edilebilirlik dereceleri ve firmalar arasındaki 
karşılıklı etkileşim bu modellerde açık bir biçimde ele alınmakla birlikte, piyasaya giriş 
koşulları için aynı şey söylenemez. Ama, söz konusu modellerin giriş koşullarını örtük bir 
biçimde içerdiği de ileri sürülebilir. Çünkü, bir firma rakiplerinin fiyat, miktar ya da reklâm 
harcamaları ile ilgili tepkilerinin ne olacağını kestirmeye çalışırken, yalnızca piyasada var 
olan firmaları değil bu piyasaya girebilecek firmaları da hesaba katmak zorundadır. Bu 
nedenle, yukarda sözü edilen çeşitli esneklikler konusunda öznel bir görüş oluşturmaya 
çalışan girişimci, çeşitli giriş engellerini de hesaba katmak zorunda kalacaktır.
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1 . G İR İŞ

Büyük hacimli doğrusal programlama (DP) problemlerinin daha küçük altproblem- 
lere ayrıştırılarak çözülmesi ile ilgili olarak geliştirilen ilk somut yöntem Dantzig-VVolfe 
(1960) ve (1961 )dir. Özel bir yapıya-bloksal yapı-sahip olan orijinal problem, bu özel ya
pısından yararlanılarak çözümleri daha basit altproblemlere ayrıştırılmakta, sonra bu alt
problem çözümlerinin eşgüdümü yapılarak ana (orijinal) problemin çözümü elde edilmek
tedir. Ancak, Dantzig-VVolfe’dan bu yana, optimal planlama yazınında ayrıştırma yöntem
lerinin çok geniş bir yaygınlığa ulaşmasının asıl nedeni, ayrıştırma yöntemlerinin sağla
dıkları bu hesapsal kolaylıktan çok, onların hiyerarşik yapıya sahip sistemlerde planlama 
süreci ile büyük bir paralellik göstermeleridir. Planlama pratiğinde ademi-merkeziyet- 
çiliğin giderek önem kazanması, bu ayrıştırma yöntemlerinin birer merkezsel-olmayan 
planlama süreci olarak görülmelerini yaygınlaştırdı.

Ayrıştırma yöntemlerinin planlamada kullanımı pek çok bakımdan bir zorunluluk 
haline gelmektedir. Birinci neden, yukarıda değinildiği gibi işin hesapsal yanıdır. Binlerce 
değişken ve kısıta sahip planlama probleminin hacmi, onu en gelişmiş bilgisayarlar kul
lanılsa dahi tek bir merkezde çözebilmemizi olanaksız kılmaktadır. İkincisi, bu çözüm 
teknik olarak olanaklı olsa bile, ekonomik hiyerarşinin tüm kademelerine ait enformasyon 
merkezin elinde olmayacaktır. Merkez bu denli çok enformasyonu hem toplayamaz, hem 
toplasa bile onu tutabilecek hafıza bulamaz. Üçüncüsü, her kademe kendi olanaklarını en 
iyi yine kendi bilir ve ayrıca, her bir kademenin planlama sürecine aktif katkısını sağla
mak planın uygulanması bakımından da zorunludur. Bunlardan başka, planlama problem
lerinin çoğu kez bloksal yapı gösterme özellikleri de bu alanda ayrıştırma yöntemlerinin 
kullanılması için iyi bir gerekçe sayılabilir. Bunlar ve merkezsel-olmayan planlama lehine 
sayılabilecek diğer pek çok nokta, ayrıştırma yöntemlerini, bugün optimal planlamanın 
cazip bir aracı haline getirmiştir.

2. S IN IF L A N D IR M A
Ayrıştırma süreçleri genellikle bloksal programlama yöntemlerine dayanır ve kural 

olarak, hiyerarşik yapının her bir düzeyinde çözülen altproblem ana (orijinal) problemden 
çok daha az denklem içerir. Ancak, mal sayısı (değişiken sayısı) tüm düzey problemle
rinde aynıdır. Bu, merkezin de alt düzeyler kadar detayla uğraşması demektir. Oysa, 
planlama pratiğinde üst düzeyler daha toplu modellerle çalışırlar. Bloksal programlama 
esaslarına dayanan ayrıştırma yöntemlerinin bu yetersizliğini gidermek üzere SSCB'de 
“Yinelemeli Toplulaştırma Yöntemleri" denilen başka bir yaklaşım geliştirilm iştir/2) Böy
lece, ayrıştırma yöntemlerini ilke olarak iki ana sınıfa böleceğiz: Bloksal programlama 
esaslarına dayanan ayrıştırma yöntemleri ve yinelemeli toplulaştırma yöntemleri.

Bloksal programlama esaslarına dayanan ayrıştırma yöntemleri şu kiriterler kulla
nılarak sınıflandırılabilirler:

i) Kullanılan eşgüdüm ilkesine göre sınıflandırma. Özendirme (fiyatlarla veya 
cezalarla) yolu ile, kıt kaynaklar ve/veya üretim planları üzerine doğrudan kısıtlar koyma 
yolu ile, plan önerme yolu ile veya karma mekanizmalarla eşgüdüm sağlayan yöntemler 
farklı sınıflar olarak ele alınabilir.

ii) Enformasyon akışının yönüne göre sınıflandırma. Dikey (merkezle altbirimler 
arasında) bağların, yatay (aynı düzeye ait birimler arasında) bağların ve karma (hem di
key, hem yatay) bağların geçerli olduğu yöntemler farklı sınıflar olarak nitelendirilebilir.

iii) Çözülecek altproblemin türüne göre sınıflandırma. Doğrusal yöntemler, doğru- 
sal-olmayan yöntemler, vs.

iv) Kullanılan matematik araca göre sınıflandırma. Düal problemi kullanan yön
temler, modifiye edilmiş Lagrange fonksiyonunu kullanan yöntemler, projeksiyon yön
temlerini kullanan algoritmalar, vs.

Ayrıştırma yöntemleri şüphesiz başka kiriterler kullanılarakta sınıflandırılabilir. Ör
neğin, Ennuste (1976), bir planlama probleminin beş değişik bakımdan ayrıştırılabilece- 
ğini savunmaktadır. Bunlar; 1. Zaman unsuruna göre (yıllık, orta ve uzun vadeli planlama
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problemleri), 2. Faaliyet türleri ve üretim birimlerine göre, 3. Amaçlara göre (çok-amaçlı 
problemlerde), 4. Problemin kısıtlarına göre (merkezsel kıt kaynakların her biri veya bir 
grubu için bir altproblem oluşturmak) ve 5. Problemin özüne göre (teknik seçimi problemi, 
üretim ve tüketim yapısı problemi, taşıma problemi vs.)<3) ayrıştırma sınıflarıdırlar. Yapı
lan çalışmalar daha çok birinci ve ikinci gruba girmektedir. Diğer tür ayrıştırmalar üze
rinde şimdilik çok az çalışma vardır. Diğer yandan, daha çok amaç fonksiyonunun topla
nır şekilde ayrılabilir olduğu problemler ele alınmaktadır. Diğer tür problemler, örneğin 
çarpım şeklinde ayrılabilir durumlar fazla incelenmemiştir.

3. BLOKSAL YAPIYA SAHİP PLANLAMA PROBLEMİ
Şöyle bir iki-düzeyli planlama problemi tanımlayalım: Alt düzeyde n tane (I = 1, n) 

üretim birimi, üst düzeyde ise kendisi üretim yapmayan, ancak kontrolündeki kıt 
kaynakların ve/veya genel üretim hedeflerinin altbirimlere tahsisi ile (eşgüdümle) görevli 
bir merkez vardır. Örneğin, merkez herhangi bir sektör, alt düzeydeki birimler ise o 
sektöre bağlı n tane firma olabilir. Merkezin amaç fonksiyonunun altbirim amaç 
fonksiyonlarının basit bir toplamı şeklinde olduğunu varsayarsak, problemi şöyle 
yazabiliriz:

Kısıtlar:

2  f¡(x) -> maks.
U1

<1 , ,

n

z  g (x i) ^ b 
i-1 j

(  Orijinal (ana) problem

xı £T| , i = 1—, n (3) J

boyutlu faaliyet vektörü, i = 1 , n. (i. ci altbirimin ürettiği n, çeşit
malın üretim miktarlarını gösterir vektör).

f i ( * ı ) : * ı vektörüne tekabül eden gerçek değerli sayıl (skalar) amaç fonksiyonu, 
i = 1 , n.

9ı(x ı) = ( 9 ri (X|), r=1 , m): merkezsel kıt kaynakların (r = 1 , m) kullanım miktar
larını gösteren m-boyutlu vektörel fonksiyon, i = 1 , n.

b: Merkezsel kıt kaynakların mevcut stoklarını gösteren m-boyutlu vektör.
T(: I. cl altbirimin kendine özgü (yerel) kısıtlarının belirlediği, x, vektörü ile ilgili 

mümkün (feasible) bölge, \ =T7 n7

Optimal kaynak dağıtım problemi (1)-(3)'ün doğrusal hali şöyle olacaktır:

Kısıtlar:

n

Z = L  Ci Xi maks- (4 )
1-1 

n
£ A iX |< b  ( 5 ) (  Doğrusal orijinal problem
i-1

x i eT| = {x ,:B lx l < dj, X |> 0 } , l=  1 ,n. (6 )

Burada:
Cı: nı - boyutlu bir vektör, i = 1 , n.
k\\ m x nı boyutlu bir matriks, I = 1, n. (Her malın sadece tek bir üretim tekniği olduğunu
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Bi: m, x r>j boyutlu bir matriks, i = 1, n.
dı: i. ci altbirime özgü (yerel) kıt kaynakların (mı tane böyle kaynak vardır) mevcut 
stoklarını gösteren mi -boyutlu vektör, i = 1 , n.
T,: Doğrusal halde Tj kümesi bir çok-yüzlü olmaktadır.

(5) ve (6 )'da yer alan merkezsel ve yerel kıt kaynak kullanım katsayı matriksleri A-, 
ve Belerden oluşan genel katsayı matriksi A şöyle bir bloksal yapı gösterir:

varsayıyoruz).

A =

A, a 2 ..... .....  A n
B, 0  .... ....  0

0 B2 ..... ....  0

0 0  .... .....  Bn

(7)

DP problemimiz (4)-(6) matriks notasyonları ile,

c x ->  maks.
A x < d \  (8 )
x > 0

Kısıtlar:

olur. Burada, d= (b, di, d2 .........dn) , m + m, + m2 + ......+ mn boyutlu genel kaynak
(merkezsel ve yerel) kısıtları vektörüdür.
(7)'den kısıt katsayıları matriksi A'nın bloksal özelliği açıkça görülmektedir. Bu matriksin 
sıfır-olmayan elemanları ya diyagonal üzerindeki ortak sütun ve sıraları olmayan bloklarda 
veya bu bloklara girmeyen bir alt-matrikste toplanmıştır. A'nın başka bir özelliği çok 
büyük bir hacme sahip olmasıdır. A'nın sistemdeki tüm merkezsel ve yerel kıt kaynak 
sayısı kadar sırası, üretim teknikleri sayısı kadar (her mal bir teknikte üretiliyorsa n kadar) 
sütunu vardır.

Bu planlama problemi çeşitli yönlerden geliştirilmeye açıktır. Örneğin, ikiden fazla 
düzeye genişletilebilir. Merkez-sektör-firma olmak üzere üç düzeyli bir problem gerçeğe 
oldukça yakın düşer. Diğer yandan, aşağıda göreceğimiz gibi, doğrusal-olmayan duruma 
genelleştirilebilir.

4. ÖZENDİRME (FİYATLAR VEYA CEZALARLA) YOLU İLE 
P L A N L A M A

Yukarıda formüle ettiğimiz bloksal yapıya sahip DP problemimizi veya onun 
doğrusal-olmayan versiyonunu çeşitli şekillerde ayrıştırarak çözebiliriz. Bu çeşitli 
ayrıştırma yöntemlerini esas olarak üç grupta toplayacağız: Özendirme yolu ile eşgüdüm 
yapan yöntemler, kaynak ve üretim hedeflerinin doğrudan merkezden tahsisi ile eşgüdüm 
yapan yöntemler ve karma yöntemler. Özendirme fiyatlar veya cezalar kullanılarak 
yapılır. Fiyatları kullanan ayrıştırma yöntemleri olarak Dantzig-VVolfe yöntemini, Everett 
yöntemini ve düal fonksiyon yöntemini göreceğiz. Daha sonra ceza koyma yolu ile 
eşgüdüm sağlayan yöntemleri ele alacağız.

4.1. FİYATLARLA PLANLAMA: Dantzig-VVolfe Yöntem i
(4) - (6 )'daki bloksal yapıya sahip DP probleminin ayrıştırılarak çözülmesi ile ilgili ilk 

algoritmayı Dantzig-Wolfe (1960), (1961) geliştirdi. Bu yaklaşıma göre, orijinal problem (4)
- (6 ), alt düzeyde blok sayısı (n) kadar altproblem ile üst düzeyde bir tane eşgüdümleyici 
probleme (merkezin problemi) ayrılacaktır. Merkez sistemin eşgüdümünü kontrolündeki 
kıt kaynaklara fiyatlar atfetmek suretiyle yapacaktır. Çözüm yinelemeli olacaktır.

Bu yöntemde, merkez, konrolündeki kıt kaynaklara ait başlangıç fiyat vektörünü,
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p', ilan ederek süreci başlatır. Her bir altbirim, kullandığı merkezsel kaynak miktarlarını bu 
{¡yatlarla fiyatlandırarak ve (6 )'daki yerel kısıtlalarını dikkate alarak gelirini maksimum 
eden (veya maliyetlerini minimum eden) faaliyet vektörünü bulur. Herhangi bir K.cı (k= 1, 
2 ,...) yinelemede I.cl altproblem, i = 1 , n., şöyledir: •

Kısıtlar: ‘ ■ - ( c r P ^ r + m a k s .  (9)

x iE T i= {x i:B ix i< d i, x i> o } (10) j i.ci altbirimin problemi

Bu problemde her zaman bir optimal çözüm bulunabilmesini sağlamak için TYlerin 
boşolmayan ve sınırlı (bounded) kümeler olduğunu varsayıyoruz. Bu varsayım altında, 
Tı'nin her hangi bir xı noktası onun köşe noktalarının bir dışbükey bileşimi olarak İfade 
edilebilecektir. Ti'lerin köşe noktaları oldukça çok sayıdadır. Ancak, problemin çözümü 
için bu noktaların çok az bir kısmı hakkında bilgiye sahip olmak yetecektir.

Altbirim problemlerinin optimal çözümlerini x* , i = 1 , n gösterelim. Her bir altbirim
-K

kendi problemi (9) - (10)'u çözdükten sonra, merkeze, merkezsel kaynak talebini, A-, Xj

ve kendi bireysel katkısını, C| Xj bildirir. Toplam merkezsel kaynak talepleri (5)’deki kısıtı 
sağlamak zorunda değildir.

Merkez bu yeni enformasyon ışığında yeni bir fiyat vektörü, pK* ’, türetmek amacı 
ile şu eşgüdümleyici problemi*4) çözer:

n K _k k
v £ (c,xı )X| -> maks. (1 1 ) 
l-t k-1 
Kısıtlar:
n k _k k
Z X (Aı *i b 

{•1 k-1

K k -------
£ x, = 1  , 1 = 1 , n 

k-1

k
0

Merkezin problemi

Merkez bu problemi çözerek, (10)'daki Tı dışbükey çok-yüzlü kümelerinin köşe 
noktaları arasından altbirimlerln bireysel katkılarını, C| Xi'leri, maksimum edenlerinin

-K
(X| 'ların) dışbükey bileşimini almaktadır.Merkez, son yineleme sonucunda altbirimlerden

-K
gelen Xj planlarını problemine katarak onu genişletmektedir. Başka bir deyişle, merkez,

—K
altbirim çözümleri x* 'ların tüm dışbükey bileşimlerini alarak, altbirimlerin mümkün 
bölgeleri Tı'ler hakkında kısmi bir tasvir çıkarmaya çalışır. Yinelemeler ilerledikçe bu 
tasvir daha tam hale gelir. >

Dikkat edileceği üzere merkezin probleminde m + 1 kadar (merkezsel kıt kaynak 
sayısından bir fazla) satır vardır. Bu ise orijinal problemdeki satır sayısına göre çok küçük 
bir rakamdır.

Merkeze ait problemin çözümünden, (12)'deki kısıtlara ait düal değişkenler olarak 
ortaya çıkan yeni kaynak fiyatları, pK* ', altbirimlere gönderilir. Altbirimler bu fiyatlar için

377



kendi problemlerini yeniden çözerler, ilh. Her hangi bir q.cu yinelemede (k = 1, 2......q)
optimaliteye ulaşmış olmanın koşulu,

-q ---------
z j <n-, , i = 1 , n (15)

dir. Burada:
z l : i.ci altproblemin amaç fonksiyonunun q.cu yinelemede aldığı optimal 
değer, ¡ = 1 , n.

q-1
it, : (1 2 )'deki dışbükeylik kısıtına tekabül eden simpleks çarpanı. (1 2 )'nin
sağ tarafında küçük bir değişmenin, sistemin global amaç fonksiyonunun

q - ı .........................
optimal değeri z’de yaratacağı değişmeyi gösterir, i t ı . i-ci altbirimin q'dan 
önceki yinelemelerde yaptığı plan önermelerinin (q-1 .ci yinelemede merkez 
probleminden bulunmuş ağırlıklarla) marjinal hasılası olarak yorumlana
bilir.'5)

(15)'deki optimalite kriteri, altbirimlerin yeni plan önermeleri ile kendi amaç fonksi
yonlarının optimal düzeylerini yükseltebildikleri sürece (z^ıtiO İdukça) sürecin devam

edeceğini, tüm altbirimler için buna olanak kalmadığı anda (z ¡< rc,, i = 1 , n) optimal çözü
* -q

me ulaşıldığını gösterir. Diğer bir ifadeyle, i.ci altbirimin son önerdiği x s planının sağladığı 

toplam hasıla ( ~z, =c, X1* ) ,  ¡'nin o ana kadar önerdiği planların ağırlıklandırılmış durumu

nun sağladığı marjinal hasıladan ( n, ) büyük olduğu sürece yineleme süreci devam 
edecektir.

Matematik açıdan Dantzig-Wolfe algoritması, doğrudan (direkt) simpleks yöntemi
nin orijinal problemden türetilmiş yardımcı bir probleme uygulanışıdır. Başka bir deyişle, 
bu algoritma Genelleştirilmiş DP Algoritmasının ekonomik içerik almış halidir^6)-

D - W yönteminde merkezin altbirimlerden gelen plan önermelerini doğrudan dik
kate almayıp, onların dışbükey bileşimlerini alma yoluna gitmesi altproblemlerin doğrusal 
oluşu yüzündendir. Bir DP probleminde amaç fonksiyonunda veya kısıtların sağ taraf Ha
rında küçük bir değişiklik optimal çözümde çok büyük kaymalara yolaçabilmektedir. 
Başka bir deyişle bu tür problemler türevlenemez (nodifferentiable) problemlerdir. D - W 
yönteminde, her hangi bir q.cu yinelemede (15)'deki optimalite koşulu sağlandığında,

-1 -2 -q-1 -------
merkez, 1 , 2 ......q - 1 . ci yinelemelerde altbirimlerden gelen x ( , x j , ,  X| (i = 1 ,n )
planlarının q - 1 .ci yinelemede merkez probleminden çıkan ¿.ı ağırlıkları ile dışbükey 
bileşimini alacak ve bulduğu x, 'yi i. ci altbirime nihai faaliyet planı olarak gönderecektir. 
Son sözü söyleme hakkının bu şekilde merkeze ait olması D - W yöntemini tam değil, 
ancak kısmi bir merkezsei-olmayan planlama süreci yapıyor.

Orijinal problemimiz (4) - (6 )'nın çözülebilir olması halinde D - W süreci sonlu sayı
da adımdan sonra optimal çözümü verir. Ancak, hesapsal deneyler D - W yönteminin ge
nellikle yavaş yakınsadığını göstermektedir. Bu yavaş yakınsama özelliği şundan ileri 
gelmektedir: Orijinal problemin dejenere-olmamış bir optimumu olsa bile, incelenen yerel 
altproblemler bu optimum noktası etrafında tek-olmayan çözümlere sahip olacaklardır. 
Orijinal problemin optimal çözümüne girecek olan altproblem çözümleri Tı çok-yüzlülerinin 
köşe noktalarının herhangi bir dışbükey bileşimi ile elde edilebilecektir. Bu ise, merkezin 
Ti'ler hakkında belli bir enformasyon toplamak zorunda olduğu anlamına geliri7). Bu, 
yavaş yakınsarlığa yol açar. Merkezin kontrolündeki kıt kaynak sayısı - (5)'deki ortak 
kısıtların sayısı - ne kadar çoksa, Ti çok - yüzlülerinin daha uzak köşelerinin dolaşılması 
gere-kecek, yakınsama da o denli yavaş olacaktır!8).

D - W ayrıştırma şemasının pek çok modifikasyonu geliştirilmiştir. Örneğin, DP 
çözüm yöntemlerinden hangisinin uygulandığına bağlı olarak farklı yöntemlere ulaşılmak
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tadır. Abadie-Williams (1963)'de düal simpleks yöntem, Bell (1965)'de Ford-Fulkerson'un 
uyumsuzlukların (sapmaların) azaltılması yöntemi uygulanmıştır. Hass (1968) ve Whins- 
ton (1966), D - W tipi bir yöntemi karesel probleme uygulamışlardır. Yöntemlerdeki fark
lılıklar esas olarak altproblemlerin eşgüdüm tarzında ve altproblem amaç fonksiyonlarının 
formüle edilmesinde söz konusu olmaktadır.

Bizim burada ele aldığımız problemlerden daha karmaşık yapılara sahip problem
lerin çözümlerinde de D - W yönteminden yararlanılmaktadır. Örneğin, bloksal matriks A' 
da ortak kısıtlardan başka, ayrıca ortak değişkenler de bulunabilirdi. Bu halde ayrıştırma 
ilkesi kısıtların gevşetilmesi ile beraber uygulanmaktadır. [Ritter (1967), Rosen (1964)]. 
Buna parçalama (partitioning) yöntemi diyoruz. Eğer parçalama yerine doğrudan D - W 
yöntemini uygulasaydık, bu yeni problem üç-aşamalı bir problem haline gelecekti.

D - W yöntemi Sekine (1963) tarafından grid linearization denilen yaklaşım kul
lanılarak doğrusal-olmayan duruma da genelleştirilmiştir(9). Ancak, bu halde artık algo
ritma sonlu sayıda adımda optimal çözüme ulaşamamaktadır.

D - W ayrıştırma yöntemi iyi bir merkezsel-olmayan planlama sürecinin sağlaması 
gerekil bir çok koşulu sağlar. Bir kez, süreç yakınsardır. Yani, düzeyler arasında karşı
lıklı enformasyon değiş tokuşu ile optimal kaynak dağıtımına ulaşılabilmektedir. İkincisi, 
ele alınan problem için optimal kaynak dağıtım vektörünün varlığı gösterilebilmektedir. Bu 
iki koşul sürecin kuramsal olarak geçerli bir süreç olması için zorunludur!10). Üçüncü ola
rak, her düzeyin probleminin ancak o düzeyin bilebileceği enformasyona dayanılarak 
çözülebilmesi konusundaki enformasyon varsayımı da D - W yönteminde ihlal edilme
mektedir. Merkez kendi kontrolündeki kıt kaynak vektörü b, altbirimler ise kendi fı ve g* 
fonksiyonları ve Tı kümeleri hakkında bilgiye sahiptirler. Dördüncüsü, merkezin proble
minden çıkan çözümler yapılabilirdir. Ayrıca, yinelemelerin gerçekleştirilmesi basittir. 
Sistemin global amaç fonksiyonu tekdüze (monoton) olarak artmaktadır. Altbirimler her 
yinelemede yeni bir optimizasyon problemi çözmeyip, daha önceki yinelemelerde bul
dukları planların her hangi bir dışbükey bileşimini gönderebilirler merkeze. Bu halde ortaya 
çıkabilecek bazı tutarsızlıkları merkez ihmal eder.

D - W yönteminin yetersiz yanları ise, sürecin altbirimlerin merkezi aldatma 
eğilimlerini yokedememesi ve planlar hakkında son sözü merkezin söylemesidir. Bu son 
nokta önemlidir. Zira, her hangi bir i.ci altbirim her bir yinelemede merkeze çok farklı bir 
ekstrem nokta (x^) bildirmiş olabilir. Merkez, son yinelemede bunların bir çeşit ağırlıklı

ortalamasını i.ci altbirime nihai plan olarak gönderecektir. Dolayısiyle, bu son ağırlıklı or
talama plan o altbirimin beklentilerine çok ters gelen bir plan olabilir. Böylece, altbirimler 
açısından D - W yöntemi tekdüze bir şekilde adım adım giderek çözüme yaklaşan bir 
süreç değildir.

4.2. FİYATLARLA PLANLAMA: Everett ve Düal Fonksiyon 
Y ön tem le ri

Yukarıda Sekine (1963)'ün D - W yöntemini doğrusal- olmayan dışbükey problem
lere genelleştirdiğine değinmiştik. Ancak, Sekine (1963)'de de merkezsel kaynak 
kullanımı ile ilgili kısıtlar doğrusal alınmıştır ve yine doğrusal D - W yönteminde olduğu gibi 
burada da altbirimlerin otoritesi sınırlıdır. Şimdi daha genel bir hali ele alalım.

Eğer doğrusal-olmayan bir problemin Lagrange fonksiyonu toplanır şekilde ayrı
labilir ise, belli koşullar altında fiyatlama ile ayrıştırma yapılabilir. Bu halde Lagrange çar
panları fiyat rolünü oynayacaklardır. Burada, D - W sürecinden farklı olarak kısmi değil 
tam bir ademi-merkeziyet söz konusu olacaktır. Yani, global problemin optimal çözümü 
altbirim çözümlerinin doğrudan doğruya toplulaştırılması ile elde edilecektir. Merkez sa
dece fiyatların saptanmasından sorumludur.

(1) - (3)'deki doğrusal-olmayan toplanır şekilde ayrılabilir problemi yeniden yazalım:
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S f , ( X j )  -> maks. (1)

Kısıtlar: i-1

E g, (x ,)< b  (2 )
i-1

X| e ^  , i = 1 , n (3)

Lagrange fonksiyonu yardımı ile (1) - (3)'den şu eşgüdümleyici problemi (merkezin 
problemi) elde ederiz:

• n n

Maks L (x . p ) = £ f | ( x f) + p ( b - £ g i (x l) )  =
-ı_ . ------ ı-ı ı.ı

X| e ^  , ı = 1 , n
n

= E  [fı(x ,)  - pg( (X|)] + pb (16)
uı

(16)’nın çözümü (x‘ , p ') , L (x , p) fonksiyonunun,
L (x‘ , p) > L (x‘ , p') > L (x , p') , p > 0 , x e T 

İlişkisini sağlayan eğer noktasıdır. Burada, T = { x : x > 0 } ‘dır.
Eğer, (16)’nın optimal çözümündeki x‘ noktası, orijinal problemimiz (1 ) - (3)'ün de 

optimal çözümü (x ile gösterelim) ise, yani x” = x ise, bu iki problem birbirine denktir, 
diyeceğiz. Karlin (1959)'dan, orijinal problemin içbükey (minimizasyon halinde dışbükey) 
olması ve Slater koşulunun sağlanması halinde, (16)'nın çözüme sahip olacağını ve bu 
çözümün aynı zamanda (1) - (3)'ün de çözümü olacağını biliyoruz. Orijinal problemin 
içbükey olmasından şunu anlıyoruz: Ti kümeleri (i = 1 , n) dışbükey, sınırlı ve kapalı, f, ve 
gı fonksiyonları içbükeydirler. Eğer, bu varsayım sağlanmıyorsa İki problemin denkliği 
zorunlu değildir. Ancak, içbükeylik (minimizasyonda dışbükeylik) koşulunu sağlamayan 
problemler için de bu yaklaşımla bazı faydalı sonuçlar elde edilebilmektedir.

(x", p')'nm, L'nin eğer noktası olabilmesinin zorunlu ve yeterli koşulları şun
lardır1' 1:

a )x°e  (x  : L (x ,p °) = m a k s . ,x e T }  (17)

b )Z 9 ri(x °) < b r , r -T 7 rn  (18) 
ı-ı

n
C) P° ( £ 9 r i ( x ° ) - b r) =0 , r= 1 , m (19)

1 -1

Bu koşullardan (a), x” ın L’yi T kümesi üzerinde maksimize etmesi gerektiğini; (b), 
x” ın merkezsel kaynak kısıtlarını sağladığını ve (c) ise, tam kullanılmayan (arz fazlası 
olan) bir kıt kaynağın fiyatının sıfır olması gerektiğini söylüyor.

Kesin- olmayan İçbükeylik (minimizasyonda kesin-olmayan dışbükeylik) 
durumunda, yani doğrusallık durumunda, verilmiş bir p' için, (17) zorunlu olarak (18)'l 
sağlayan bir x’ vermez.

L, Xj 'le r , i = 1 , n, İtibariyle toplanır şekilde ayrılır olduğu ve T kümesi de Tı 'lerin 
Cartesian çarpımı olarak yazılabildiği zaman (yani, fi ve gı 'ler ayrılabilir olduğunda) veril
miş bir p* fiyat vektörü için (16) şu şekilde bağımsız altproblemlere (i = 1 , n) ayrılabilir:

Orijinal problem
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Maks. [ fı(x ı) - p * g i(x i) ]  |
x > (2 0 ) / *-ci altbirimin problemi

x ı e Tı i

Böylece, merkez eşgüdüm problemini çözüp, p > 0 fiyat vektörünü bularak altbi- 
rimlere gönderecek; allbirimler ise bu vektörü kullanarak (2 0 )'yi çözüp, optimal planlarını 
belirleyeceklerdir, p’nin farklı belirlenme biçimleri farklı ayrıştırma yöntemlerini oluştu
racaktır.

Moeseke-Ghellinck (1969), verilmiş bir p‘ için, (17)'nin ve dolayısiyle (2 0 )'nin, çö
zümünün (x‘ ) tek olmasının koşullarını vermektedir:

Moeseke - Ghellinck Teoremi: Eğer, (1 ) - (3)'deki içbükey problemin çözümü 
varsa ve bu her bir i, i = ı , n ,  için;

ya , (a) fi, Ti üzerinde kesin-içbükeyse,
ya da,

(b) p"r > 0  ve 9 ri'ninT| üzerinde kesin-içbükey olduğu bir r nolu 
merkezsel kıt kaynak varsa, 

problem (2 0 )'nin tek bir optimal çözümü vardu.
Burada, fiyatların eşgüdüm aracı olarak kullanıldığı iki temel yöntem göreceğiz: 

Everett Yöntemi^2) ve Düal Fonksiyon Yöntemi.

(i) Everett Yöntemi
iki teoreme dayanır. Bu teoremlerden birincisi şunu söyler: Eğer, şu modifiye 

edilmiş Lagrange fonksiyonu (Everett fonksiyonu),

n m n

Z f | ( X i ) - Z P r  S  9r i  ( X j )  , x, e  T,  , i = T7n (2 1 )
1-1 r-1 r-1

verilen herhangi bir p = (pr ) > 0  , r = 1 , m , için x (p) noktasında maksimuma ulaşıyorsa; 
x (p) şu modifiye edilmiş ana problemin de çözümüdür:

xT t E M * !)  
1 - 1  

Kısıtlar:

S 9 ri(X |) < y, , r=  1 , m (22)
1 - 1

Burada, 

p r> 0  iken, y, = £  g ri (x (p ))

p r= 0  iken, y r > 2  g r ifx (p ))  dir.

Modifiye edilmiş ana problem

Verilen her hangi bir p için (21) ve (22)’nin çözümü olacak x (p)'nin merkezsel kaynak

gereksinim vektörü E g , (X| (p) ) ’dir. Bu vektörün giderek mevcut kaynak stokları
ı
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vektörü b’ye yaklaştırılması gerek. Everett'in ikinci teoremi (A, - teoremi) buna yarıyor. Bu 

teorem bize, r. ci kaynak için p, fiyatından ortaya çıkan talebin, Z g rj ( x i (pr ) ),

azaltılması istendiğinde p, 'nin artırılmasını, vice versa, öneriyor.
Böylece, Evertt yaklaşımı şunu söylüyor: L (x , p )'yi maksimum eden bir x (p) 

vektörü, (2 2 )'deki, x (p)’nin kendisinin kullandığı kıt kaynak (fiyatı pozitif) miktarlarından 
daha fazla olmayan kıt kaynak miktarlarının kullanıldığı ve kıt olmayan (fiyatı sıfır) 
kaynakların ise en az x (p) vektörünün kendisinin kullandığı kadar bol olduğu bir diğer ana 
problemin de çözümüdür.

Böylece, (22)'deki kısıtlı optimizasyon problemi Lagrange çarpanları (p vektörü) 
sayesinde (21 )'deki kısıtsız optimizasyon problemine (X| s T, kısıtı hariç) dönüştürülmüş 
olmaktadır. Bu problemler burada ele aldığımız gibi toplanır şekilde ayrılabilir olduğunda, 
( 2 1  )'i n tane bağımsız alprobleme parçalayabiliriz:

Maks. [ f ı (X|) - S  Pr Sri (x) ] 
x , f- 1

Xıe Ti

i. ci altbirimin problemi
(23) ‘

Yineleme şöyle işler:
Merkez her hangi bir p1 başlangıç kaynak fiyatları vektörü ilan ederek süreci baş

latır. Herhangi bir K.cı yineleme için (k = 1, 2...... K) yazalım. Merkez altbirimlere pK vek
törünü bildirir. Altbirimler bu vektörü kullanarak (23)'ü çözer, buldukları optimal planları,

k K
x | ve bu planların kaynak gereksinimlerini (Ş  9 i(x i ) ) merkeze gönderirler. Merkez,

İ

gelen toplam kaynak taleplerini elindeki mevcutla (b vektörü) karşılaştırır, arz-talep den-
K+ 1

gelerine göre yeni fiyat vektörünü ( Pi ) saptar. Altbirimler ilan edilen bu yeni fiyatlar için 
tekrar kendi problemlerini çözerler, ilh.

K |<+1
p 'dan p 'e geçiş için farklı algoritmalar kullanılabilir. Örneğin, merkez,

p " +1 = p * - a f (bt- Ş g ri (X|K) )  , r=T7m (24)

formülünü kullanarak yeni fiyatları saptayabilir. Burada, o r> 0 , r =1 , m , adım büyüklü
ğünü belirleyen katsayıdır. Görüldüğü gibi, bu yöntemde merkezin görevi oldukça 
kolaydır: Kaynak arz ve talep dengelerine göre fiyat vektörünü düzeltmek. Altbirimler ise, 
bu fiyatları kullanıp net gelirlerini makzimize ederler. Süreç, kaynak arz ve talep den
gesizlikleri önceden kabul edilmiş belli bir tolerans düzeyinin altına düşünce durdurulur.

(ii) Düal Fonksiyon Yöntemi
Şimdi, eğer noktasının nasıl bulunacağı üzerinde duralım.
(16)'daki Lagrange fonksiyonu L (x, p)'nin maksimum değeri p > O’nin bir 

fonksiyonu olarak, h (p), ifade edilirse,

h (p) = maks. L (x , p) = L (x (p), p ) (25)
x e T

yazarız. Burada, x (p) = (x, (p )............x n(p) ) ! P fiyatları için (20)'den elde edilen alt
problem çözümleridir. Ayrıca,
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T(p) = |x : x , L ( x , p ) ’yi T üzerinde maksimum eder J (26)
ve

P = ( p : p > 0  , x e T (p )}  (27)

kümelerini tanımlayalım.<13) h fonksiyonu düal fonksiyon adını alır.
Orijinal problemimiz (1) - (3)'e düal olan problemi (minimaks düal) şöyle yazabiliriz:

Min h (p) = Min maks. L (x , p) (28)
p e P  p e P  x e T

(28)'in çözümü bir eğer noktasıdır. Düal problem (28), bize, p'ye göre gradient'in 
tersi yönünde giderek eğer noktasını yinelemeli bir şekilde bulabilme alanağı veriyor. 
Ayrıca, h (p)’nin antigradient'inin [(16)'dan bulunmaktadır],

- V p h(p) = b -  2  9ı(Xı(P) ) 
ı

ekonomik anlamı da vardır: Kaynak arz ve talep dengesi.
Düal problem (28)'in çözümü p*'ye tekabül eden x (p*)'ler ana problemimiz (1) -

(3)'ün çözümünü oluşturacaklardır. Sürecin her hangi bir K.cı yinelemesi şöyle 
gerçekleştirilir: Merkezin İlan ettiği pK fiyatları için altbirimler (20)'yi çözüp, buldukları brüt

K K
hasılaları f , (X| )'leri ve kaynak talepleri gı (Xj )'leri merkeze bildirirler. Merkez bu bilgileri 
kullanarak, düal fonksiyonun aldığı değeri ve kaynak dengelerini hesaplar:

h (p K) = Maks. L (x (p K) , pK) = Ş f |(X]K) + p K( b - ^ gı(X(K) )

K K
a  - E  gı (x ,) -  b 

ı

Merkez, yeni fiyat vektörü p ^ 'y i  düal fonksiyon h'ı minimize edecek şekilde yeniden 
hesaplar, yani, (28)'deki düal problemi çözer.

Şimdi, h'ın minimize edilmesi ile ilgili sorunları ve bu amaç için kulanılan 
subgradient yöntemini görelim.

Ana problemimiz (1) - (3) kesin - içbükey ise (yani, f, ve g> 'ler kesin-içbükey ve 
türevlenebilir, T, 'ler dışbükey, sınırlı ve kapalı ise), L (x, p) ve h (p) fonksiyonları, dış
bükey P kümesi üzerinde x’e göre türevlenebilir dışbükey fonksiyonlardır. L’nin x’e göre 
kısıtsız bir maksimumunu, ancak ve ancak, p e P ve VXL ( x , p ) = 0 ise elde edebile
ceğiz!14).

Genel durumda, h'ın, P’nin dışbükey altkümeleri üzerinde dışbükey olduğu ve 
Maks. ¡ i  için bir üst sınır (upper bound) oluşturduğu, yani,

h (p) > £ f|(X j) V p e P  ve V x e T

olduğu gösterilebilir. Min h (p) = Ş f , eşitliği ise, ancak, L'nln bir eğer noktasında, (x \ p‘),

eğer varsa, sağlanacaktır. Eğer noktasının varlığı ise, f ve g ' lerin sürekli, T'nin kompakt 
olmasına bağlıdır.

V

h (p ). ı f ı için bir üst sınır oluşturduğuna göre, (1) - (3) ve (28)'dekl ana ve düal

problemlerin amaç fonksiyonlarının mümkün bölge içinde her hangi bir noktada alabile
cekleri değerler, ana problemin amaç fonksiyonunun optimal değerini ortaya alacaklardır. 
Bu özellik, yinelemenin durdurulmasında bir kriter olarak kullanılabilir.
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(28)’deki düal problemin çözümü için h'ın türevlenebilir olup olmadığı çok önem
lidir. Örneğin, eğer P = E+ ve h türevlenebilir ise, (28) bir gradient iniş yöntemi ile çö
zülebilir. Eğer mevcutsalar, 3h / dpr kısmi türevlerini bulmak, düal problemin yapısı gere
ği, çok kolaydır. Genellikle h fonksiyonu her yerde türevlenebilir değildir^ Ancak, başlan
gıç problemi içbükey ise, h, int P içinde her yerde sürekli birinci türevlere sahiptir. Diğer 
yandan, bu koşul sağlanmadığında da, h, P'nin dışbükey altkümeleri üzerinde dışbükey 
olduğundan, bu altkümelerin çoğu iç noktalarında türevlenebilirdir ve yine bu altkümelerin 
tüm iç noktalarında tüm yönlerde yönsel türevlere (directional derivatives) sahiptir.

Sürekli dışbükey bir fonksiyon her noktada gradient'e sahip olmayabilir, ancak, 
genelleştirilmiş gradient'e (subgradient) sahiptir. Subgradient, h'ın grafiğine p noktasında 
destek olan herhangi bir çoklu-düzlemin_eğim vektörüdür, h'ın p noktasındaki tüm 
subgradient'lerin oluşturduğu kümeye 3h (p) diyelim*15) .

h her noktada türevlenemez değilse ve bu türevlenemez dirsek noktalarının sayısı 
çoksa veya ekstrem nokta bir dirsekte yer alıyorsa, artık, gradient yönteminin 
yakınsadığı garantiye alınamaz.

Her noktada türevlenemeyen dışbükey h fonksiyonunun minimizasyonu için bir 
iniş algoritması geliştirmek, 8 h(p)kümesi hakkındaki bilgimize bağlıdır.ah(p) kümesi, Rmin 
dışbükey ve kapalı bir altkümesidir. h’ın her yerde sonlu (finite) olduğu varsayıldığından, 

tüm pe Rmiçin 9 h(p) kümesi boş-olmayan bir kümedir.

h'ın her hangi bir p noktasında ve her hangi bir d yönündeki yönsel türevi, 
V h (p .d ).

V h (p, d ) = maks. dY

Y e 9 h (p)

'ye eşittir ve vardır, y , h’ın p'deki subgradient vektörüdür, h dışbükey olduğundan, 

P 'nin h'ı minimum kılması için (yani, P 'nin aranan optimal nokta olması için) tüm d yönleri 
bakımından V h (p, d ) > O olmalıdır. Daha kesin olarak ifade edersek, p vektörü, ancak 
ve ancak,

Min maks dY = 0 
d y  e d h (p)

Kısıt:

- 1  £d,<  1 , r = 1 , m

ise, (28)’in optimal çözümüdür*16*. Bu teorem şöyle de formüle edilebilir: Ancak ve 
ancak, O me d h (p) ise, p, (28)'in optimal çözümüdür (Om, m-boyutlu sıfır vektördür). Bu 
teorem, her yerde türevlenemiyen dışbükey fonksiyonların optimalite testini verir. Eğer 
çözüm optimal değilse, süreç bize inme yönünü gösterecektir.

Dikkat edileceği üzere, subgradient algoritması kısıtsız türevlenemez dışbükey 
programlamada kullanılan bir algoritma olmaktadır. Bu algoritmada, 

k+1 k k
p =p  + 0kY , k = 1, 2 ........

formülü ile bir { pk } fiyat silsilesi türetilir. Burada, V5 , h'ın pk noktasındaki her hangi bir 
subgradient’idir. 0 Rİse adım uzunluğu katsayısı olup,
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= XK(h(pk) - h ‘ )

k ı ıı
'e eşittir*17). Burada,

0<e1<Xk<2-£2 , e2> 0 ,  h * : h'ın optimal (minimal) değeridir.
Bu algoritmada sürecin h’ı tekdüze (monoton) bir şekilde azaltması, yani, h (pk + 1) < 

h (pk) olması beklenmemektedir. Ayrıca, bu algoritmanın teorik olarak yakınsadığını 
sağlayan varsayımlardan birisi, 8  formülünde kullanılan h* 'ın önceden bilindiğidir. 
Pratikte bu varsayım gerçekleşmiyeceği için, sürecin yakınsadığını (pratikte) garanti 
etmek mümkün olmamaktadır.

Benzer bir subgradient yöntemi N. Z. Şor'a aittir*18). Şor, 0 |< 'yı, yukarıdaki 
formülden bulmak yerine, şu koşulları sağlayan parametreler olarak alıyor:

Lim 0k = 0 , e- o» , ek > o
k-*o*

k - 0

Böylece, orijinal problemimiz (1) - (3)'ün kesin içbükey (minimizasyonda kesin- 
dışbükey ) olması halinde uygulanabilen ve fiyatların eşgüdüm parametresi olarak 
kullanıldığı yöntemin iki temel varyantını (Everett ve düal fonksiyon yöntemleri) görmüş 
olduk. Ekonomik yazında Lange-Arrow-Hurwlcz (LAH) süreci olarak bilinen süreç bu 
yönteme tekabül etmektedir*19). Fiyatlarla planlama veya fiyatlarla eşgüdüm diye 
adlandırılabileceğimiz bu sürecin yetersiz yanları şunlardır:

-  Kesin içbükeylik (minimizasyonda kesin-dışbükeylik) koşulunun her zaman 
sağlanamaması ve dolayısiyle, yöntemin sınırlı bir kullanım alanına sahip olması.

-Y inelem elerde altproblem çözümlerinden elde edilen x, planlarının yapılabilir 
(feasible) olma zorunluluğu yoktur. Yani, bu planların kaynak talepleri toplamı mevcut 
stoku geçebilir.

-A m a ç  fonksiyonu bakımından sürecin yakınsadığı tekdüze (monoton) değildir. 
k +1 k k 

Yani, f, (x, ) > f| (X|) olmak zorunda değildir. Zaten, eğer, Xi planları yapılabilir değilse,
bunların sağladıkları hasıla da bir anlam İfade etmez.

Yöntemin başlıca üstünlükleri, merkezin daha önceki yinelemelerde ortaya çıkan 
sonuçları hafızasında tutma zorunluluğunun olmaması, sadece tek bir pk fiyat vektörü ile 
yapıldığı için, altproblemlerln eşgüdümünün çok kolay olmasıdır. Ayrıca, p vektörünün bir 
yinelemeden diğerine düzeltilmesi de kolaydır, başka bir üstünlüğü, bu yöntemin /ambir 
merkezsel-olmayan planlama süreci olmasıdır. Son sözü altbirimler söyler. Merkez, 
sadece, kaynak dengelerini sağlayacak bir fiyat vektörü bulmakla görevlidir.

4.3. CEZA KOYMA YOLU İLE EŞGÜDÜM (CEZA FONKSİYONLARI 
YÖNTEMİ)

Bu yaklaşımda, altbirimlerin önerecekleri planların veya talep edecekleri 
merkezsel kıt kaynak miktarlarının merkezin kendi arzuladığı düzeylerden çok fazla 
sapmaması için orijinal problemin amaç fonksiyonuna ceza terimleri eklenmektedir. 
Cezalar, doğrudan doğruya planlar üzerine veya kaynak talep miktarları üzerine konabilir. 
Ceza yöntemi olumsuz anlamda özendirme (caydırma) yolu ile eşgüdüm sağlayacaktır.

(i) Kaynak Talep Miktarları Üzerine Ceza Koyma Yolu ile Eşgüdüm
Ceza fonksiyonlarının özü, problemin kısıtlarından sapmayı bir ceza faktörü olarak 

amaç fonksiyonuna ekleyip, kısıtlı optimizasyon problemini bir kısıtsız optimizasyon 
problemi haline getirmektir. Dolayısiyle ceza fonksiyonları yöntemi, esas olarak, kısıtları 
düal değişkenlerle çarpıp, sonra onları amaç fonksiyonuna ekleyen, Lagrange yönteminin
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genelleştirilmiş halini oluşturan çarpan fonksiyonlar (multiplier functions) yöntemine 
benzemektedir.

Orijinal problemimiz (1) - (3)'ü, sadece merkezsel kıt kaynak kısıtlarını dikkate 
alarak şöyle formüle edelim:

v _ Maks. £  f|(x) (2g)

i-1

Kısıtlar:

g'r|(X|) < 0  , r=  1 , m  (30)

Burada,

n _____
g'n(x)= E  g,i(X|) - b r < 0 , r = 1 , m dir.

1.1

(29) - (30)'daki kısıtlı optimizasyon problemini ceza fonksiyonu kullanarak

Silsilesel Kısıtsız Optimizasyon Tekniği (Sequential Unconstrained Optimization 
Technique, SUOT) ile çözebiliriz*20̂ . (29) - (30)'un mümkün bölgesini x‘ ile gösterirsek,

x ‘ = \x :g ', ı(x ı)  S 0 , r  = 1 ,m /  (31)

yazarız. SUOT bizi bu alanın içinde yer alan noktalara götürecektir.
Ceza fonksiyonu kullanarak (29) - (30)'u,

n m
V (X, X) = Z f |(X |) + 2  û , (X , g'f i(x i) ) -> maks. (32)

i =1 r=ı

şeklinde bir kısıtsız optimizasyon problemi haline getirebiliriz. Burada, £ r , ceza 
fonksiyonu; X > 0  ise, ceza fonksiyonu parametresidir. -ûr şu özelliklere sahiptir: Ceza

fonksiyonu her zaman pozitif-olmayan bir değer almaktadır: (^ > Sri) -  Diğer yandan

9ri >0  durumunda (yani, r.ci kaynak kısıtı ihlal edildiğinde), A.-»°°iken, ö , -> -°°'ag ide r.

Tersine, g'ri < 0 ¡ken (kaynak kısıtı sağlandığında), ¿.->°°iken, ü , ^ O ’aglder. Böylece, 
kaynak kısıtları İhlal edildiğinde maksimize edilecek fonksiyona, (32), negatif bir ceza

terimi eklenmekte (Z  f ı'den düşülmekte) dlr. Diğer yandan, kısıtlar ihlal edilmediğiI

sürece, X'nm yeterince büyük değerleri için bu ceza terimi sıfıra çok yaklaşmakta, 

böylece, E  f| büyüklüğü kısıtsız olarak maksimize edilmektedir. Bu yöntemde amaç, X'

nin <*>' a giden silsilesel değerleri için (32)'yi yinelemeli bir şekilde çözerek, x‘ içinde, 
limitte orijinal problem (29) - (30)'un çözümüne yakınsayan bir noktalar silsilesi
bulmaktır*21). Bulunacak noktalar silsilesi x ', x 1 , ...... 'nin tüm öğeleri (29) - (30)'un
yapılabilir çözümleridir.
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Teorem: {^t}t„t> tekdüze (monoton) bir şekilde artarak ~ 'a  giden bir 
pozitif sayılar silsilesi olsun. Ceza terimli amaç fonksiyonu y  ( x , X ) 'nin 
maksimum değerine x* noktasında ulaştığını varsayalım. Bu halde,

Lim y  ( x ' , A.,) = v olur22.

v, (29) - (30)'un amaç fonksiyonu değeridir.
SUOT, çok geniş bir sınıf oluşturan matematiksel programlama problemlerine 

optimal çözüm bulmada kullanılabilir. Bu sınıfa, f ve g fonksiyonlarının türevlenebilirlilik 
koşullarının aranmadığı problemler de dahildir. Özel bir durum olarak, f ve g'lerin 
içbükeyliği (minimizasyonda dışbükeyliği) halinde \ | / ( x , A )  fonksiyonu da içbükey

(minimizasyonda dışbükey) olur ve bu halde v y  ( x , A ) = 0  'ın çözümü, y'nın x kümesi 
üzerinde optimal değerini sağlayan x noktasını verir.

Ceza fonksiyonu yönteminde çözülen silsilese! problemlerde silsile no'su (k) 
yükseldikçe yakınsama hızının yavaşladığı bilinmektedir.*23) Bu özellik dolayısiyle, ceza 
fonksiyonları yöntemi optimal çözüme sadece kaba bir yaklaşım elde etmek için kullanılır. 
Bu yöntemden bulunacak yaklaşık çözüm, kullanılabilecek diğer çözüm yöntemleri için iyi 
bir başlama noktası oluşturur. Ceza fonksiyonları yönteminde yavaş, yakınsamadan da 
daha önemli olan, incelenen (modelleştirilen) olayı iyi tasvir edecek sonlu ceza 
fonksiyonları seçimidir.

Yukarıda genel çizgileri ile anlatmaya çalıştığımız ceza fonksiyonları yönteminin 
iki-düzeyli planlama problemine uygulanışı ile ilgili çeşitli algoritmalar geliştirilmiştir. Biz 
burada sadece örnek olsun diye Razumihin (1967, 1975)'in önerdiği bir algoritmayı 
vereceğiz.

Razumihin’in algoritmasında, merkez kontrolündeki kıt kaynakların altbirimler 
arasında bir dağıtımın yapmakta, altbirimler ise kendilerine ayrılan bu kotalardan fazla 
sapmamaya özen göstererek, hasılalarını (c ^ ,)  maksimum etmeye çalışmaktadırlar. 
Herhangi bir k.cı yinelemede, merkezin i.ci altbirime tahsis ettiği kaynak miktarları

k ------- . . .
Rr i , r = 1 , m, ise, i.ci sitbirimin problemi şöyle olur:

Ar i: A| kaynak kullanım katsayıları matriksinin r. ci satırıdır. Böylece, Afi X|, X| planının r. ci 
kaynak gereksinimini verir.

(33)'den görüldüğü gibi, altbirim kendisine ayrılan kaynak kotasını aşarsa, bu fark 
karesi alınarak q  x, 'den düşülecektir (cezalandırma). Aksi halde, kareli ceza terimi sıfır 
olacaktır.

Altbirimler (33)'ü çözdükten sonra buldukları faaliyet planlarını, x*. merkeze 
gönderirler. Merkez, bu planların kaynak gereksinimlerini şu formülde kullanır ve yeni 
kaynak dağıtımını bulur:

i. ci altbirimin problemi

Burada,
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k + 1 k 1 + A r i  I k
Rri o A f |X, -  1+Mf l  ( £ A r l x , - b r ) (34)

n + S A ri I 1

r=  1 , m ; i = 1 , n.

Burada, I, rij - boyutlu birim sütun vektördür (toplama vektörü).
Eğer, k.cı yönelemede r.ci kaynak talebi mevcuda (br ) eşitse, bu halde (34)’de

son parantez içi sıfır olacak, merkez, böylece, i.ci altbirime Xi planının gerektirdiği kadar r 
kaynağı verecektir. Tersine, r.ci kaynağa aşırı talep varsa (parantez içi + ise), merkez, 
bu talep fazlasını kaynak kullanım katsayılarının ağırlıkları onanında altbirimlere
dağıtarak, k+1 .ci yinelemede altbirimlere xj planlarının gerektirdiğinden daha az r kaynağı 
gönderecektir. Arz fazlası durumunda merkez bunun tam tersini yapacaktır. Altbirimler

hk t ’kendilerine gönderilen yeni kaynak kota vektörü °ı ile (33)'ü yeniden çözecekler ve 
ilh<24>.

(ii) Doğrudan Planlar Üzerine Ceza Koyma Yolu ile Eşcıüdüm
Bu yaklaşıma Polteroviç (1969) algoritmasını örnek vereceğiz.*25) Orijinal problemin,

artık, toplanır şekilde ayrılabilir olmadığı bu algoritmada, merkezle altsistemler arasındaki
enformasyon alış verişi "plan-plan" şeklinde olmaktadır, bu planlar sadece fiziksel girdi-
çıktı miktarlarını içermektedir, k.cı yinelemede altbirimlerin kendi problemlerinin

k k k k
çözümünden elde ettikleri planları x = (x 1 , x 2 ......... x n) kümesi ile gösterelim, k.cı

_  _k _k _k
yinelemede merkezin altbirimlere önerdiği planları da x = (xı, X2 , ....... x„ )  kümesi ile
gösterelim. (1) - (3)'deki problemin ayrılamaz halini yazalım:

F(x) -> maks. (1 ')^

® M  ~ k (2 ) ) Aynlamaz orijinal problem
x 6  T (3-) j

Burada,
x = (X|), i = 1 , n'dir. F ( x ) , x 'e tekabül eden global getiri fonksiyonu, G (x) ise, yine 

x'e tekabül eden merkezsel kıt kaynak harcamaları vektörel fonksiyonudur. T, Es içinde 
bir dışbükey küme (s, toplam mal sayısı) dir.

Merkezin problemi K.cı yinelemede şu hali alır:

F(x) —» maks. (35) 
G (x) < b (36)

x e T K (37)
Merkezin problemi

Burada, 

dır

K /  k _  ̂ k —— —  \
Tt = \ x : ( x - x  , x  - x  ) < 0 , k = 1 , K - 1 /  (38)

Böylece T+kümesi, önceki yinelemelerde merkezce ve altbirimlerce hesaplanan
k —k 1 s

planlar, x ve x . tarafından (38)'deki bağıntıya göre belirlenir, k = 1 için, T+ = E alınır. 

Başka bir ifade ile söylenirse, T+.K'dan önceki yinelemelerde elde edilen 
k —k k

( x - x  , x - x ) < 0 , k  = 1 , K - 1 , V x e T  yarı-uzaylarının kesişimidir. Bu kesişimler 
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silsilesi T kümesine dışarıdan yaklaşmaktadır. Yani,

T + a T + a ..... 2  T* o .............a T + (39)
dır.

_K _K  _K
Merkez, problemi (35) - (37)’yi çözer ve bulduğu çözüm, x = ( x t ............., x n),

_K
vektörünün her bir öğesini, x ı , ilgili altbirime gönderir. Merkez bu planları bulurken 
altbirimlerin yerel kısıtlarını kısmen (T* kümesi aracılığıiyle) dikkate alabilmektedir. 
Altbirimler kendi yerel kısıtları ışığında kendi planlarını, merkezden gönderilen bu 
planlardan en az sapacak şekilde hesaplarlar. O halde, herhangi bir i.ci altbirimin 
problemi,

İ X| II m'n‘ (40)\  i c j altbirimin problemi
x , 6  T, (41) f  ■

olur.
Altbirimler bu problemlerin çözümünü merkeze bildirirler. Merkez bu yeni 

enformasyonu (38) de kullanarak, altbirim kısıtlarının daha tam bir tasvirine ( T+ ) ulaşır.
_ K +  1

Sonra, bunu kullanarak (35) - (37)'yi yeniden çözer, x ' i bulur, ilh. *
Yöntemin yakınsarlık koşullarını şu teorem ifade etmektedir:

Teorem: Kısıt fonksiyonlarının belirlediği Z = { x : G (x) < b } kümesi 
kapalı; T = T, X T2 X .... XTn kümesi kapalı ve dışbükey;
V = { x : x e Z, F (x) > F (x‘ ) kümesi sınırlı; F (x) fonksiyonu da sürekli 
olsun. Bu halde, xk silsilesinin herhangi limit noktası T kümesine dahildir 
ve

_k
lim F(x ) = F (x ‘ ) ' dir. 
k —>»

Eğer, (1‘) - (3') deki orijinal problemin tek bir çözümü varsa, bu halde,
_k

Hm x =x*olur.
k-x»

Planlar üzerine ceza koymaya dayanan diğer bir algoritma Weitzman (1970)'dir.

5. KAYNAK VE HEDEFLERİN DOĞRUDAN DAĞITIMI YOLU İLE 
PLA N LA M A

Fiyatlar yolu ile planlamada, merkez altproblemleri onların amaç fonksiyonlarına 
giren eşgüdüm parametreleri ile-fiyatlarla-etkillyordu. bu ikinci temel yaklaşımda ise, 
tersine, merkez altproblemlerin amaç fonksiyonlarına bir etkilemede bulunmuyor, fakat, 
onların kısıtları ile oynayarak eşgüdümü sağlıyor. Merkez kısıtlarla çeşitli şekillerde 
oynayabilir: kısıtların sağ taraf sabitleri (kaynak veya üretim hedeflerinin tahsisi) ile; 
planlar üzerindeki doğrudan kısıtlar ile ve kısıt fonksiyonları (sol taraf) ile oynamak 
şeklinde. Bu yaklaşıma giren temel yöntem Kornai-Liptak (1963)'dir. Aşağıda önce bu 
yöntemi, sonra onun doğrusal-olmayan duruma genelleştirilmesini göreceğiz.

5.1. Kornai-Liptak Yöntemi

Bu yaklaşımda, merkez kontrolündeki kıt kaynakları altbirimler arasında dağıtır. 
Altbirimler bu kaynak kotaları ve kendi yerel kısıtları*26) altında optimizasyon problemlerini 
çözer, buldukları faaliyet planlarını, bu planların kaynak gereksinimlerini ve merkezsel 
kaynaklara alt, problemlerinin çözümünden çıkan gölge fiyatları merkeze bildirirler.
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Merkez, bu yeni bilgileri kullanarak, kaynakları yeniden dağıtır ve ilh.
Kornal - Liptak yöntemini (4) - (6 )'daki doğrusal planlama problemimize 

uygulayalım.
k - 1 .ci yineleme sonunda merkezin altbirimlere tahsis ettiği kaynak miktarları -f ___  ___

Rri , r=  1 , m , ı = 1 , n , 0|sun g u |1a|cj0ı k.cı yinelemede i.ci altbirimin p r o b le m i  şöyle 
olacaktır:

c,X|  -> maks. (42)

Kisıtlar: \  i. ci altbirimin problemi
A|X | < R| (43)
X, e  T, (44)

Bu problemin çözümü x f ile gösterelim. Diğer yandan, (43)'deki kısıta ait düal değişkenleri

de Pri • r = 1 > m ! 1 = 1 ■ n • ile ifade edelim. Bu düal değişkenler, o altbirime k.cı 
yinelemede tahsis edilen merkezsel kaynakların, söz konusu altbirim probleminden elde 
edilen gölge fiyatları olmaktadırlar. Böylece, herhangi bir r.cl kaynağın her yinelemede n 
tane farklı gölge fiyatı bulunacaktır. Merkezin p r o b le m i  me şudur:

£  Pi bi -> maks. (45)
1-1

Kısıtlar:

Z  b, < b (46)
ı-ı

b.K < b i < b ,  (47)

-Merkezin problemi

n

n

Merkez problemin değişkenleri bj vektörlerine konan alt ( b ( ) ve üst (bı) kısıtlar, (45)'deki 
amaç fonksiyonunun sınırsız olması nedeni ile konmaktadır. Alt sınır b. = 0 , üst sınır b, 
ise yeterince büyük bir sayı olarak (vektörün optimal değerinden büyük olacak şekilde) 
alınabilir.

A

Yöntemin yakınsadığını sağlamak için altproblemlerin çözümünden çıkan xı 
vektörleri değil, onların ağırlıklı ortalaması altbirimlerin plan varyantı (xı İle gösterelim) 
olarak alınır27. Ağırlıklandırma şöyle yapılır:

<48>
Burada,

0 < X k<1 , Z  *-k = ~  • Lim * *  = 0 ' dır-k-x»
k-1

(48)'deki ağırlıklandırma işlemi Kornal - Liptak algoritmasının yavaş yakınsamasına 
yolaçmaktadır. Bu sakıncayı gidermek için Pervozvanskaya - Pervozvanskiy (1966, 
19G8) merkezin probleminin "Mümkün Yönler Yöntemi" ile çözülmesini önermişlerdir. 
Ancak, bu yöntem, altproblemlerden birinin bile dejenere olması halinde (özellikle düal

390



çözümün tek olmaması halinde) orijinal problemin altproblemlere ayrıştırılmasını 
sağlayamamaktadır. Üstelik optimal noktada her zaman, bir tane de olsa, dejenere olmuş 
altproblemler olacaktır. Bu güçlüğü yenmeye yönelik diğer bazı çalışmalarda*281 optimuma 
götürmeyi garanti etmeyen, ancak pratik başarısı olan heuristic yöntemler önerilmiştir.

Diğer bir sorun, merkezin problemi (45) - (47)'den bulunan optimal kaynak 
dağıtımının, bir sonraki yinelemede (42) - (44)'deki altbirim problemlerinin çözülemez 
oluşuna yol açabilmesi durumudur. Bu güçlük Kornai - Liptak grubuna giren ayrıştırma 
yöntemlerinde iki yoldan biri ile ortadan kaldırılmaktadır: (i) Yapılabilir R,ı dağıtımlarının 
oluşturduğu kümenin üzerine altproblemlerin tutarlılıklarını sağlayan özel kayıtlar 
koymak, (ii) Dantzig-VVolfe ayrıştırma ilkesinden yararlanmak. İlk yol Valkonskiy (1965),
Soler-Çerniyak (1974), Geoffrion (1972) ve Silverman (1972) tarafından kullanıldı. İkinci 
yol ise Aten (1972)'de uygulandı. .

Birinci yolun özü şudur:
Merkezsel kaynakların mevcut miktarları dışına çıkmayan çeşitli yapılabilir kaynak 

dağıtımlarının oluşturacağı kümeyi, M,

ve (42) - (44)'deki altproblemleri çözülebilir kılan dağıtımların oluşturacağı kümeyi de, N,

olarak tanımlayalım. Orijinal problemimiz (4) - (6 ) 'yı şimdi şöyle yazabiliriz:

" .
f (R) = Z f |  (Ri) -» maks. I

Kısıt: f  (49)
R e N n  M

Burada, t  (R,), altproblem (42) - (44)'ün tahsis edilen kaynak vektörü R, için aldığı optimal 
(maksimal) değerdir, f (R), R dağıtımı için merkez amaç fonksiyonu değerini 
göstermektedir. (49)'dan görüldüğü gibi, f (R), R dağıtımı için altbirim amaç fonksiyonları 
maksimum değerleri toplamına eşittir.

Herhangi bir k.cı yinelemeyi ele alalım. Merkezin saptadığı Rk dağıtımı için 
altbirimler (42) - (44)'ü çözüp, optimal planlarını, x, ve (43)'deki kısıt için düal 
değişkenleri- kaynak gölge fiyatları —p^. i = 1 , n .bulurlar.p* vektörlerinin oluşturduğu

kümenin, p k= ( pf),  i = 1 , n , f (R) fonksiyonunun Rk noktasındaki genelleştirilm iş 
gradient kümesi ile çakıştığı gösterilmiştir29. Merkez, bir sonraki kaynak dağıtımını şu 
formülle belirler:

N = { R : Tüm i 1er için (43) - (44) 'deki koşullar tutarlıdır}



Eğer, i.ci altbirimde r.ci kaynağın gölge fiyatı pri diğer altbirimlerinkinin ortalamasından 
(formülde son terim) büyükse, son iki terimin farkı pozitif olacak, böylece, i.ci altbirime 
k+ 1  .ci yinelemede bir önceki yinelemedekinden daha fazla r kaynağı verilecektir, vice 
versa.

Eğer, (42) - (44)'deki altproblemlerden bazıları tutarsız çıkar veya gölge fiyatlar
kümesi boş çıkarsa, bu halde, merkez altbirimlerden gelecek pK vektörü yerine ikame_ k
etmek üzere, şu n tane problemi çözerek, p vektörünü bulur:

(p,k . Rı -  Rk) -> maks.

Kısıtlar:. . ____
| p r l | -  1 • r = 1 • m- 

Rı e N | , i = 1 , n .

Burada,
Nj = { R j: (43) - (44)’deki koşullar tutarlıdır} kümesidir.

_k
Merkez (51)'den bulduğu bu p vektörünü R 'yı iyileştirmek için şöyle kullanacaktır: 
Merkez,

( ^ k , R ) > £ k , Rk) , V Re N . 
bağıntısını sağlayan bir hareket yönü bulacaktır. Kaynak dağıtımının bu tür düzeltilmesi N 
kümesinin içine doğru bir adım atılması anlamına gelir, f (R) fonksiyonu içbükey 
olduğundan, N 'nin içinde herhangi bir nokta için kaynaklara ait gölge fiyatları kümesi boş
olmayacaktır. Başlangıç problemi burada olduğu gibi doğrusal iken, P vektörü olarak 
altproblemlere düal olan problemlerin amaç fonksiyonlarının sınırsız olarak azaldığı yön 
alınabilir*30). Martines-Soler (1974) bu algoritmanın dışbükey hal için global yakınsadığını 
göstermişlerdir.

Aten (1972) tarafından geliştirilen ikinci yaklaşımda ise, orijinal problemin düaline 
Dantzig-Wolfe ayrıştırma ilkesi uygulanmaktadır. Burada, tüm sistemin global amaç 
fonksiyonu f(R)'ye parçasal-doğrusal bir yaklaşım (approximation) oluşturulmaya çalışılır.

5.2. Kornai-Liptak Yönteminin Doğrusal-Olmayan Duruma Genelleştirilmesi

(i) Ayrılabilir-Olmayan Probleme Genelleştirme
Burada, Polteroviç (1969)'un önerdiği şemayı ele alacağız.*31) Bir merkeze bağlı n 

tane altbirimden her birinin ürettiği mal ve kullandığı kaynak sayısı toplamı nj'dir. x j = (x ¡i

, x ¡ 2 ........... x ¡n.) eRnj , i = 1 , n, i. ci altbirimin faaliyet vektörünü (planını) gösteriyor

(Çıktılar +, girdiler - işaretli olarak). Bloksal yapıya sahip ayrılabilir-olmayan başlangıç 
problemimiz şöyledir:

v 0 (x 1 , x 2 ........., x n) -»maks (52)
Kısıtlar:

vj (X|)>yj j  , j  = 1 , J  , i = 1 . n . (53)

I  yji =«Jji, j = 1 , j .  (54)
1-1

X| e T,, i = 1 , n . (55)
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Burada,
v0  ( x ) : sistemin global amaç fonksiyonu,
y j l : j.cl maldan İ.ci altbirimin üretmesi gereken miktar (ona verilen hedef)

veya j bir malın değil kaynağın indeksi ise, i.ci altbirime tahsis edilen j.ci 
kaynak miktarı (eksi işaretle).

v 'j (Xj ) : i.ci altbirimin, x \ planına tekabül eden j malı üretim fonksiyonu veya j 

kaynaksa, j kaynağı kullanım fonksiyonu (bu halde negatif değerli). v 0  

ve vher içbükey fonksiyonlardır.
Ayrıca,

n ı ___
v j(x ) = Z v , (xl) < j = 1 . J ’dir. 

i- 1

Uj: u malının merkezce üretilmesi İstenilen toplam miktarı veya j kaynağının mevcut 
stoku (eksi işaretle). Ekonomide toplam mal ve kaynak sayısı j'dir.

Şu kümeleri tanımlayalım:

J - ‘ R"yı={yf} eR . y = (yi.........yn)s

Hı(yı) = { x ı  e Rn':v  (x j )> yi, x, e Ti}

Y,= { yı e RJ, Hj(y,) o } , Y =  Y , X Y 2X , . . . X Y n
' k

Herhangi bir k.cı yinelemede altblrimlerden faaliyet planlarını, x ı>ve mal ve 
k

kaynaklara ait gölge fiyatlarım, Pi * , alan merkez şu problemi çözer:

k k 
(p . y ) - z ( P ı . y ı ) - > <56) 

1 - 1

Kısıtlar. V Merkezin problemi
n

E  y ı = u <57>
1-1 .
y e Y (58)

Yukarıdaki Y j , H; kümelerinden görüleceği gibi, (58)'deki kısıt altbirimlerin merkeze 
k

gönderdikleri planlar, x ı> kullanılarak oluşturulmaktadır.
_k _k _k

Merkezin problemi (56) - (58)'in çözümüne y = ( y ı ...........Yn) diyelim. Orijinal
■ k ' 1

amaç fonksiyonu  v 0 (x)'ex noktasında destek olan vektörü de 
_  k _k _k

^  .................... ile göstere lim . Eğer, v Q (x) tü re v len eb ilir  ise
_k
p. = V v 0  (x) | k - 1’dir. Yine, sürecin salınmasını engellemek ve yakınsadığını 

sağlamak için, merkez altbirimler© doğrudan çözümleri (y< M-) değil, ağırlıklandırılmiş,
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yk = 0 -*• k)yk’1+ x ky k
k k - l - k

H = ( l - X K)|i + A.k H
\

vektörlerini gönderecektir. Burada, X ^ katsayılar silsilesi

“  I j
0<X.k<1,  2 ^ k=°°, k -,«,^-k=0 koşullarını sağlar. Merkezden yeni üretim 

k-1
k

hedefleri ve kaynak tahsis vektörünü, yı , ve bu mal ve kaynaklara ait gölge fiyat
k

vektörünü (merkezin probleminden bulunan), , alan i.ci altbirim şu problemi çözerek 

k + 1 .ci yinelemeyi başlatır: 

k
(M-ı , x ,) -> maks. (59)

Kısıtlar:

1 k 
v (X|) > y | (60)

i .ci  altbirimin problemi

xıe T, (61)

^ ♦ 1

Bu altproblemlerln çözümlerini x ı ile, (60)'daki kısıta ait düal değişken vektörünü
/vk+1 ■

de Pi ile gösterelim, i. ci altbirimin ürettiği ve kullandığı mal ve kaynaklar için bulduğu bu
k

gölge fiyatları vektörü, (59)'daki amaç fonksiyonunun optimal değerinin Y\ noktasındaki 
grad lenfidir:

~ k+1 —  k i k 
p = Vm aks. (n ,Xi) | y y

I ' * 1 '  I
Xj e Hj (yj)

Yine, altbirimler buldukları bu sonuçları merkeze doğrudan bildirmek yerine, 
bir önceki yinelemede gönderdikleri verilerle ağırlıklandırarak yollarlar:

k+1 k ^ k + 1 
X|  =  (1 “  ^-k + ı) x l +  ^  k + ı x l

k + 1 / i  k i  ^ k+1 
Pi = (1-A. k+ı)  Pı +A-k+ı pı

1 katsayısı, yukarıda belirttiğimiz, X k'nın sağladığı koşullan sağlar. Bu yeni
bilgileri alan merkez yeniden kendi problemi (56) - (58)'i çözer, ilh. Bu yinelemeli 
algoritmanın yakınsarlık koşullarını şu teorem vermektedir:

Teorem: v 0  (x) içbükey, v ' (x ¡)'ler dışbükey fonksiyonlar olsunlar.

T|Ve | y  : y € Y, £ y ,  = u J 

kümeleri sınırlı olsun. Başlangıç vektörü
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koşullarını sağlayan ağırlık katsayıları mevcut olsunlar. Bunlardan
başka, merkezin ve altbirim lerin problemleri her bir adımda tek 
çözümlere sahip olsunlar. Bu halde, merkezin ve altbirimlerin çıkarlarını 
uyumlaştıran yukarıdaki yinelemeli süreç yakınsar olacaktır.

Yukarıda ana çizgileri ile vermeye çalıştığımız Polteroviç (1969) Şeması, Kornai- 
Liptak'ın doğrusal-olmayan hale genelleştirilmesini temsil eder. Dikkat edileceği gibi, 
burada, eşgüdüm hem gölge fiyatları aracılığı ile, hem de mal ve kaynakların doğrudan 
tahsisi ile yapılmaktadır. Altbirimlerin kendi problemlerinden hesapladıkları gölge 
fiyatları, pj, (56)'da merkezin probleminin amaç fonksiyonuna parametre olarak girmekte;

merkezin probleminden çıkan gölge fiyatları, ^¡, ve optimal dağıtım vektörü, y ,̂ 
altproblemlerin parametre ve kısıtlarını oluşturmaktadır.

(ii) Ayrılabilir Probleme Genelleştirme
(1) - (3)'deki toplanır şekilde ayrılabilir doğrusal-olmayan problemimizi yeniden 

yazalım:

Bu problemin çözümünü x, = x, (b,) şeklinde gösterelim. Merkezin amacı şudur: Öyle bir

b = (b| ).  i = 1 . n> kaynak dağıtımı bulmalı ki, bu dağıtım için altproblemlerin optimal 
çözümleri, x°, toplamı (1 ) - (3)’deki orijinal problemin optimal çözümünü, x*, vermeli. Yani, 
merkez,

i.ı

X| £ TıX| e T, , i = 1 , n (3)

1-1

Kısıtlar:

E  9 ı ( x ı) -  b

£ f , ( X | ) - >  maks.

n

n

(1)

(2)

)

Orijinal problem

Merkez kontrolündeki kıt kaynakları altbirimler arasında b i . i -  1 . n , şeklinde dağıtsın.
Herhangi bir i.ci altbirimin problemi şöyle olur:

Kısıtlar:

Maks. f , (x,) (62) 
xı 1

g ı ( X | ) S b ,  

x | e T|
(63)
(64)

i.ci altbirimin problemi

x” = ( x i (bi)j  = x* olmasını sağlayan bir b” dağılımı bulmalı.

Merkezin belirleyeceği kaynak dağıtımı b | , i = 1 , n, önce şu koşulu sağlamalı:
n
X b ri< b ( , r  = 1 , m .

i-1

İkincisi, bu dağılımlar için (62) - (64)'deki altproblemler çözülebilir olmalı.



Yani,
b| e N = { b-,: Tüm i 'ler için (63) ve (64) 'deki koşullar tutarlıdır} (65) olmalıdır.
(62) - (64) 'deki altproblemlerin amaç fonksiyonlarının optimal değerine v, (bi) dersek, 
merkezin eşgüdümleyici problemi şu olur:

n \Maks. v (b) = £  V| (b|) (6 6 ) |

b 1-1 l Kısıtlar: y  Merkezin problemi (Master program)

£ b , < b  (67) (

b ,e  N, , i= T 7 n . (6 8 ) I

Bu problem, n tane altbirim problemi - (62) - (64)’deki problemler- ve bir tane de optimal 
kaynak dağıtımı b’ 'ı bulma problemi şeklinde yinelemeli olarak çözülecektir.

Geoffrion (1970) şunu gösterdi: Eğer, b', Problem (6 6 ) - (6 8 )'i; x = (x ı ) • ■= 1 ■ n ■ 
da b’ kısıtı altında altproblemler (62) - (64)'ü çözüyorsa, bu halde, x’ = x* 'dır. x*, orijinal 
problemimiz (1) - (3) 'ün çözümüdür. Ayni şey tersten giderekte söylenebilir. Orijinal 
problemi optimal kılan kaynak dağılımı, b*. master programın da çözümüdür:

b| = g,(X|) = b . Ayrıca, merkezin probleminin optimal çözüme sahip olmaması, ancak ve 
ancak, orijinal problemin optimal çözüme sahip olmaması halinde mümkündür. ____

__Altproblemlerdeki (63) nolu kısıtlara tekabül eden düal değişkenleri Pri- r = 1 .
i = 1 , n , ile gösterelim. Etkin kaynaklar, yani, mevcut miktarları tamamen kullanılan 
kaynaklar için bulunan p,ı 'ler pozitif olacaktır. Diğer yandan, optimal kaynak dağılımı, b \ 
kaynak gölge fiyatlarının tüm altbirimler itibariyle eşitlendiği bir durumdur. Yani, b ';
» o

Pn= Prj r = 1 , m ; i * j ; i, j = 1 , n eşitliklerini sağlayan bir kaynak dağıtımıdır, b' 'a ulaşmak 
için yapılan yinelemeler İlerledikçe, herhangi bir kaynağın çeşitli altbirimlerde elde edilen 
gölgo fiyatları gittikçe birbirine yaklaşacaktır. Yani, k'dan k + 1 .ci yinelemeye 
geçildiğinde,

I k k İ  I k+ı k+ıl ---------  . . . .  --------
|Pri— Pr|| -  |Prı — Prj | . r = 1 , m ; ı * j ; ı, j = 1 , n

olmaktadır. Bu anlamda, merkez her yeni yinelemede daha iyi bir kaynak dağıtımına 
ulaşıyor, diyeceğiz. Altproblemlerde azalan marjinal verimlilik yasasının kabulü halinde, 
yineleme süreci sonunda b' optimal dağılımına ulaşabileceğiz. Diğer bir deyişle, orijinal 
problemimiz (1) - (3)'ün master program (6 6 ) - (6 8 )'e denkliği bu problemlerin içbükey 
(minlmizasyon halinde dışbükey) olup olmadığına bağlıdır.

b"ı Mümkün Yönler Algoritması ile yinelemeli bir süreç içinde şöyle bulacağız: (65)'i
ve

n _____
£ b r l< b r , r = 1 , m 
1 - 1

(mevcut stok kısıtını aşmama) koşullarını sağlayan yapılabilir bir b kaynak dağıtım vektörü 
verilsin. Sorun, bu vektörü giderek iyileştirecek şekilde düzeltmelere tabi tutmaktır, v (b)
fonksiyonunun s = (s ı) • 1 = 1 ■ n > s ı= (s ,ı) , r =1 , m yönündeki yönsel türevini Dv (b , s ) 
ile gösterirsek, b'yi en İyi düzeltme yönü şu problemden bulunabilir:
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n

Maks Dv(b,  s) = £  Dv,(b|t s,)
(69)s 1-1

s E S (b)

Burada, S (b), mümkün (feasible) yönler kümesidir. Bir s yönü, eğer, (b + a  s), tüm 

O < a <  e 'ler için (65)'i ve mevcut stok kısıtını aşmama,

koşullarını sağlıyorsa, böyle bir e varsa, mümkündür.
Benzer şekilde, altproblemler için en iyi düzeltme yönünü şu problem verecektir:

Burada, P, (b |), i.ci altproblem için tüm optimal düal değişken vektörleri kümesidir.

O halde, eşgüdüm problemi için kaynakların altbirim problemlerindeki marjinal

ışığında, bir kaynağın tüm altbirimlerdeki marjinal etkinliğini eşitlemek amacıyla yeni bir 
dağıtım yapacaktır. Yeni dağıtım yapılırken, ilke, görece daha düşük gölge fiyat gönderen 
altbirimlerden daha yüksek gönderen altbirimlere kaynak aktarmak olacaktır.

Eğer, V| 'ler türevlenebilir değilse eşgüdüm daha karmaşık hal alır. Bu tür 
problemler Geoffrion (1970) ve Silverman (1972)'da ele alınmaktadır. Türevlenemezlik 
durumunda merkezin altbirimlerin teknolojik yapıları hakkında bilgi sahibi olma 
zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Kaynakların Doğrudan Dağıtımı Yönteminin temel özelliklerini ve yetersizliklerini 
özetlersek:

-  Orijinal problemin toplanır şekilde ayılabilir olması gerek.
-  Bu yöntem, f ve g fonksiyonlarının kesin içbükeyliğini (minimizasyonda kesin 

dışbükeyliğini) varsaymaz.
-Y ine lem e le rde  elde edilen yaklaşık plan varyantları yapılabilirdirler. 

Yakınsarlıkta tekdüzedir. Yani, yinelemeler ilerledikçe amaç fonksiyonu optimal değeri 
sürekli yükselir. Ancak, deneyimler bu yöntemin yavaş yakınsadığını göstermektedir.

-  Eşgüdüm zordur. Her altbirimden bir p, vektörü gelmekte, her bir altbirime bir

b| vektörü gönderilmektedir. Bu, hesap hacmini çok kabartır.
-  Eşgüdüm sürecinde altproblemler için Slater koşulunun sağlanması güçtür.

n
£ b rı < b r, r = 1 , m.
ı-ı

s 6  S(b)
(70)

v |P i = 1 , n 'ler türevlenebilir iken P, 'ler sadece tek bir eleman, Pı (bı)< içerecek ve 
dolayısiyle, (69)'daki yön bulma problemi şuna dönüşecektir:

etkinlikleri (gölge fiyatları), Pn> r -  1 , m ; i -  1 , n ¿nemli bir enformasyon oluşturmaktadır.
k

Altbirimler merkezden gelen kaynak dağıtım vektörü, b | . için kendi problemlerini çözüp,
|(

buldukları gölge fiyatları vektörünü, p ; , merkeze bildireceklerdir. Merkez, 'bu bilgiler

397



-  Altbirimlerden herhangi birinin amaç fonksiyonu sıfırdan başka değer almıyorsa, 
bu yöntem işlemez.

6. KARMA MEKANİZMALARLA PLANLAMA

Yukarıda ele aldığımız yöntemlerde sadece tek tip eşgüdüm parametresi (fiyatlar 
veya miktarlar) kullanılmaktaydı. Yani, tekli-eşgüdüm yapılmaktaydı. Bu yöntemlerde tek 
tip eşgüdüm parametresi kullanılmasının yol açtığı yetersizlikleri yine yukarıda gördük. 
Açıktır ki, merkez, altbirim problemleri çözümlerini farklı nitelikte bir kaç parametre bir 
arada kullanarakta eşgüdümleyebilir. Bu tür yaklaşıma çoklu-eşgüdüm diyelim. Çoklu- 
eşgüdüm yukarıda gördüğümüz yöntemlerin çeşitli şekillerde birleştirilmesi ile yapılabilir. 
Örneğin, fiyatlarla miktar tahsislerinin veya cezalarla miktar tahsislerinin vs. bir arada 
kullanılması bize karma planlama mekanizmaları verecektir, şimdi, bunlardan bazılarını 
görelim.

ı 
6.1. Fiyat ve Miktar Tahsislerinin Bir Arada Kullanılması

Burada, (1) - (3)'deki ayrılabilir doğrusal-olmayan orijinal problemimizin hem 
kaynak fiyatlarının, hem de kaynak kullanım kısıtlamalarının bir arada kullanılarak nasıl 
çözüleceğini göreceğiz. Bu, Everett fonksiyonu ile Kornai-Liptak yaklaşımlarının 
oluşturduğu karma bir yöntem olacaktır, k. cı yinelemede merkez altbirlmlere kaynak

k |( ___  ___
fiyatlarını, Pr ve kaynak kotalarını, b r, , r = 1 , m ; i = 1 , n göndersin. Altbirimler bu verileri 
kullanarak şu yerel problemleri çözerler:

MaÎ s- [f.(x i) - p Kg i(xi)] (72)
Kısıtlar:

9 ı(x ı) ^ b |  (73)

x ,e  T, (74)

i.ci altproblem

^k . -----
Bu altproblem çözümlerini X | . ı  = 1 ,n ile gösterelim. Altbirimler buldukları optimal

( * ------planların kaynak gereksinimlerini, g i \ x , / , i  = 1 , n  ve (73)’deki kısıtlara ait düal 
. k

değişkenleri, Prf,r  = 1 , m; I = 1 , n merkeze bildirirler. Merkez bu yeni bilgileri kullanarak 
fiyat ve kotaları düzeltir. Bu düzeltme, bir kaynağın marjinal etkinliğinin tüm altbirimlerde

k +1
eşit olmasını sağlama yönünde olacaktır. Altbirimler kendilerine bildirilen yeni p r ve

k+1
bri , r - 1 , m; i - 1 , n ¡çjn yere| problemlerini tekrar çözerler, ilh.

Bu karma yöntem yeterince geneldir. Doğrusal hale (sadece fiyatlar kullanıldığında 
önemli sorunlar çıkıyordu) ve bazı yerel amaç fonksiyonlarının sıfır olduğu hale de, f| h o , 
uygulanabilir (fiyatlarla eşgüdüm bu son halde kullanılamıyordu). Sadece fiyatlar 
kullanıldığında, altproblemlerin kısıtları üzerinde merkezin bir müdahalesi olmadığından, 
çözüm sürecinde zigzaglar ortaya çıkıyordu. Fiyatlara ek olarak miktar kotalarının 
kullanılması bu kararsızlık durumunu gideriyor. Miktar kotalarının işlemleri çok fazla 
artırmaması İsteniyorsa, tüm merkezsel kıt kaynaklar üzerine değil, sadece bazı önemli 
kıt kaynaklar üzerine kota konabilir. Yine de hesap hacmi karma yöntemlerde tekli- 
eşgüdüme kıyasla bir hayli büyüyecektir. Yakınsarlık hızı sadece eşgüdüm ilkesine değil, 
fiyat ve miktar kotalarının düzeltilme usûllerine de bağlı olduğu için, karma halde
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yakınsama hızının hangi yönde etkileneceği konusunda önceden kesin bir şey 
söylenemez. Hesapsal deney yapmak gerek. Ancak, karma halde sürecin kararlığının 
artması, bize bir ölçüde yakınsama hızının da artacağını bekleme ümidi verir.

6.2. Modifiye Edilmiş Lagrange Fonksiyonu Yöntemi

Bayağı Lagrange Fonksiyonuna bir ceza teriminin eklenmesi ile elde edilen 
Modifiye Edilmiş Lagrange Fonksiyonu kısıtlı optimizasyon problemlerinin çözülmesinde 
önemli bir yer tutar. Bu yaklaşıma ait algoritmalarda eşgüdüm parametresi olarak yine 
fiyatlar ve miktar kotaları aynı anda kullanılır. Modifiye Edilmiş Lagrange Fonksiyonu 
Yönteminin bloksal doğrusal programlamaya uygulanışında öncü çalışmalar Polyak 
(1967), Hestenen (1969) ve Polyak-Tretyakov (1972)'dir. bu çalışmalarda Problem (4) -
(6 ) için yazılan Modifiye Edilmiş Lagrange Fonksiyonu, L ( x . P) > şöyledir:

^  n m n  o m n g
L(X, p)  = £ C i X | -  £ P r ( E A n * ı - b r) - |  £  ( £ A rlx , - b r) (75)

1-1 r- 1  1-1 r- 1  1-1

Burada, p > 0 herhangi bir parametredir. Ari, Aj kaynak kullanım katsayıları matriksinin r.ci 
satırıdır. Böylece, A(l X | , X| planının toplam r kaynağı gereksinimini veriyor. Dikkat

edileceği üzere, L , (16)'daki bayağı Lagrange fonksiyonundan sondaki karesel ceza

terimi ile ayrılır. L 'ye tekabül eden Modifiye Edilmiş Düal Fonksiyon h (P),

h (P) = Maks. l  (x , p) (76)
Xıe T,

şeklindedir. (16) 'daki bayağı Lagrange fonksiyonuna tekabül eden düal fonksiyon h (p)
genellikle düzgün (smooth) değildi. Oysa, h(p) düzgündür, yani, sürekli birinci türeve
sahiptir. Bu ise h (P) 'nin minimizasyonu bakımından büyük öneme sahip bir özelliktir.

Burada, şu sorun karşımıza çıkmaktadır: (75)'deki haliyle L ( x , p )  fonksiyonu x, 'ler
itibariyle ayrılabilir değildir. Yani, problemi bağımsız altproblemlere ayıramıyoruz.
Dolayısiyle h (p) fonksiyonunun minimizasyonunu bir ayrıştırma yöntemi olarak 
kullanamıyacağız. bu güçlüğü yenmek üzere iki yaklaşım önerilmiştir. Birincisi,
Bahmetyev ve diğer. (1973) tarafından önerilen, L ( x , p) fonksiyonunun ayrılabilirliğe 
olanak veren özel bir halini kullanmaya dayanan yaklaşımdır. İkincisi ise, Polyak- 
Tretyakov (1972)'nin önerdiği "Koordinat Grupları itibariyle Tırmanma" yöntemidir Yani,
L ( x , p )  fonksiyonunun maksimizasyonu xt , x2 ........... xn üzerinden silsilesel olarak
yapılacaktır. Şimdi bunları görelim.

(i) Özel (Ayrılabilir) Bir Modifiye Edilmiş Lagrange Fonksiyonu Kullanma

Bahmetyev ve diğ. (1973)'nin kullandıkları ayılabilir L (x , p) fonksiyonu*321 bizim (4)
- (6 )’daki doğrusal problemimiz için şu şekli almaktadır:

r f n j n m p -,2 j m 2

L ( X , p )  = £ C iX |----X  £  [Pr+P(A rlx|-brl)J<.+ — ' XPr (77)
1.1 2 P U 1 2 p r„ı
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(+) işareti, [ . . . ] ifadesinin pozitif olması halinde aynen alınacağı, negatif olması halinde 
ise sıfır olarak kabul edileceği anlamına geliyor.

Orijinal problemimiz (4) - (6 )'yı bu yolla yinelemeli şekilde şöyle çözeceğiz: k- 1 .ci
K-1 k-1

yineleme sonunda X| ve p r( , r=  1 , m ; i = 1 , n verilerine ulaşılsın. 

1’. Merkez şu formülle kaynak dağıtımını yapar:

k-1
brj = A r|Xı . ,  r = 1 , m  , i = 1 , n (78)

2 ‘ . Altbirimler, merkezin kendilerine bildirdiği yeni fiyat ve kaynak kotalarını 
kullanarak, şu altproblemleri çözerler:

(79) ) i.ci altbirimin problemi
i o " " - Î T

(M
 1—

 

J£

E

\
Maks. = ( 2 [P, + P (Ar,x ¡ -  bri )J |79l i

XıC T, ;[ 2P L -* ı
/

^  ___
Bu problemlerin çözümlerini x ı > i = 1 , n İle gösterelim.

3 ‘ . Merkez altblrimlerden bildirilen yeni planları kullanarak yeni kaynak fiyatları 
hesaplar:

Pr  '
k-1 n ~

Pr + «  P( EA„ X i  - b r) 
1 - 1

(80)

W

a >  0  bir parametredir.

4 '. Merkez, k.cı yinelemede bulunan plan ve fiyat vektörlerini bir önceki 
yinelemede kullanılan vektörlerle ağırlıklandırarak, k.cı yinelemenin nihai vektörlerini 
bulur:

k k-1
p r = (1 - M p r  + kpr  > r = 1 , m.  (81)

k
xj‘ = ( 1  + Xxı . i=T7n. , 0 <A. < 1  (82)

5 '. 1 * 'e dönülerek, merkez, k.cı yineleme İçin yeni kaynak dağıtımını saptar.
Başlangıç problemi (4) - (6 )'nın optimal çözümünün, ikinci sıra yerel optimum yeterli 

koşullarını sağlaması halinde, (78) - (82)'de tanımlanan sürecin yerel yakınsarlığa sahip 
olacağı gösterilmiştir*33*.

Telle (1975)’de, Bahmetyev ve diğ. (1973)'ün bu algoritması genelleştirilmiştir. 
Telle, bri 'leri (78)'deki gibi bir önceki yineleme sonuçlarına dayanarak belirlemeden

vazgeçerek, (77)'de L Yi x. P ve b'nin bir fonksiyonu olarak yazdı ve elde ettiği L (x , p , b) 
şeklindeki bu fonksiyonun eğer noktasının, başlangıç problemi (4) - (6 )'nın çözümünü 
verdiğini gösterdi, bu eğer noktasının bulunması ile ilgili olarak Telle'nin önerdiği algoritma 
ise, yukarıdaki 1" - 5‘ 'den b(i 'lerin belirlenmesi bakımından ayrılır.
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(ii) Koordinatlar Grubu İtibariyle Silsilesel Olarak Çözme

(75)'deki, ayrılabilir-olmayan modifiye edilmiş Lagrange fonksiyonu L ( x , p )  'nin 
maksimize edilmesini sağlayan bu yöntem Polyak-Tretyakov (1972) tarafından 
önerilmiştir. Burada, hem dikey (merkezle altbirimler arasında), hem de yatay 
(altbirimlerin kendi aralarında) enformasyon akımı söz konusudur, her bir k.cı yinelemede
çeşitli iç yinelemeler, t = 1 , 2 , .......N yapılmakta, bu iç yinelemelerden sonra k + 1 .ci
yinelemeye geçilmektedir. Altsistemler,

1 , 2 ................... i - 1  , i , i + 1 , ....................n
olarak sıralanmışlardır.

k.cı yinelemenin başında, merkez, kaynak fiyatları vektörünü, pk ve altbirimlere

tavsiye ettiği kaynak kullanım miktar vektörlerini, & ı, i = 1 , n açıklar. Altbirimler bu verileri
kullanarak iç yinelemeleri, t = 1, 2 ........ N başlatırlar, i.ci altbirim t.ci içyinelemede şu
problemi çözer:

t
Z  (A ri - b r j )

r-1

\
J

(83)

t
i. ci altbirim bu problemde kullanacağı b ri verilerini şu formülden elde eder:

t ** 1 t n --------  k-1
b, ı=bf - £ A fJx, - £ A rjXj , r = 1 , m ; x*| = xı (84)

|-1 |-If1 .

Dikkat edileceği üzere, (84), r.ci kaynağın toplam stokundan, i.ci altbirimden önceki
altbirimlerin t.ci içyinelemede, i.ci altbirimden sonrakilerin ise t- 1 . ci içyinelemede
buldukları planların toplam r kaynağı gereksinimi düşüldükten sonraki farkı vermektedir.

t
i. ci altbirim (83)'ün çözümünü, x i , tüm diğer altbirimlere bildirecektir, i.ci 

altbirimden sonra i + 1 .ci altbirim ayni işlemleri yapacak yani, (84)'ü kullanarak kendine 
düşen kaynak kotalarını hesaplayıp 34. sonra bunları dikkate alarak (83)’ü çözecek ve

bulduğu x |t 1 planını tüm diğer altbirimlere gönderecektir. En son n.ci altbirim de bu 
işlemleri tamamlayınca t.ci içyineleme bitmiş olacaktır. Sonra t + 1 .ci içyineleme başlar ve 
ilh. Kabul edilen bitirme kriterine göre içyinelemeler sona erince (diyelim, N sayıda iç 
yineleme yapıldı), altbirimlerin bu içyinelemeler sonunda buldukları optimal planlar,

N N
x j ................ x n, merkeze bildirilir. Merkez bu planların kaynak gereksinmelerini hesaplar
ve mevcut stoklarla karşılaştırır. Bulduğu arz-talep dengelerine göre pk fiyat vektörünü 
düzeltmeye tabi tutarak, yeni fiyat vektörü p k + 1 'i belirler. Aynı süreç k + 1. ci yinelemede 
tekrar edilir.

Dikkat edileceği üzere. Bu algoritmada eşgüdüm parametreleri olarak hem fiyatlar, 
hem de kaynak kotaları kullanılmaktadır.
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N O T L A R

(1) Bu çalışmada bazı kavramlar şöyle Türkçeleştirilmiştlr:

Additlvely separable: Toplanır şekilde ayrılabilir 
Concave (strictly concave): İçbükey (kesin içbükey)
Convex (strictly convex): Dışbükey (kesin dışbükey)
Convergence (convergent): Yakınsama (yakınsar)
Coordination: Eşgüdüm 
Decentralization: Ademi-merkeziyetçilik
Decentralised planning procedures: Merkezsel-olmayan planlama süreçleri 
Decomposition: Ayrıştırma 
Differentiability: Türevlenebilirlik 
Feasible: Yapılabilir (bazen, mümkün)
Iteration: Yineleme

(2) 1960’ların ortalarından buyana geliştirilmekte olan "yinelemeli toplulaştırma“ yaklaşımına L.M. 
Dudkin öncülük etmektedir. Bu konudaki gelişmeler Dudkin (1979)’da bulunabilir.

(3) Problemin özüne göre ayrıştırma sınıfına biçimsel (formel) ayrıştırma da girer. Örneğin 
stokastik-doğrusal-olmayan bir problemi, biri deterministik-doğrusal- olmayan, diğeri 
stokastik doğrusal iki altprobleme ayırmak gibi.

(4) Dantzig-Wolfe, bu probleme kayıtlı (restricted) master programı adını vermektedirler.
(5) Bkz. Lasdon (1970), s. 162.
(6) Bkz. Shapiro (1979), Bölüm 5.4.
(7) Bu, D - W yönteminde merkezin önceki yineleme sonuçlarını hafızasında tutmak zorunda 

olduğu demektir.
(8) Bkz. Dudkin (ed. 1979), s. 42.
(9) Bkz. Lasdon (1970), s. 252-4.
(10) Bkz. Jennergren (1971), s. 23-28.
(11) Bkz. Lasdon (1970), s. 400.
(12) Everett (1963).
(13) Eğer, f ve g'ler T üzerinde sürekli, T kapalı ve sınırlı ise, P, P = E = { p : p > 0 )  şeklinde bir 

dışbükey küme olur.
(14) Lasdon (1970) s. 408, 411. .

(15) Eğer h'ın p" noktasında sadece bir subgradient'i varsa, bu subgradient gradient'tir. Yani, h, o 

noktada türevlenebilmektedir. 3h (p~) kümesi subdifferential adını alır.

(16) Bkz. Shapiro (1979), s. 180.
(17) Bkz. Shapiro (1979), s. 184.
(18) Zikreden, Korpoleviç (1930), s. 165.
(19) Bu süreç için bkz. Heal (1973).
(20) Bkz. Shapiro (1979), s. 242.
(21) Kanıtı için bkz. Levitin-Polyak (1966), Razumihin (1975).
(22) Shapiro (1979), s. 243; Razumihin (1975), s. 81.
(23) Bkz. Razumihin (1975), s. 85.
(24) Razumihin'in bu algoritması bir "koordinatlar grubu itibariyle tırmanma” algoritmasıdır. Zira,

(33)'deki amaç fonksiyonu, yerel kısıtlara (Tj) tabi x'lerin ve (34)'deki bağıntıyı sağlayan
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Relerin bir fonksiyonudur. x ve R değişken grupları ayrı ayrı kısıtlara tabi olduklarından bu tür 
bir algoritma (33)'ü maksimuma götürebilecektir, bkz. Dudkin (ed. 1979), s. 43.

(25) Bkz. Yudin-Yudin (1979).
(26) Yöntemin orijinal halinde yerel kısıtlar yoktur.
(27) Yinelemeli sürecin muhtemel kararsızlığını ortadan kaldırmak için, altbirimlerden merkeze 

gönderilen kaynak gölge fiyatları, pkri ve merkezden altbirimlere gönderilen kaynak kotaları, 

Rkri şu formüllerle yumuşatılabilir:

k k-1  k-1 1 ~k _k k-1  „ k -1 1 
Pr l =— • Prl + j^Prİ  ■ , i =—k—  + İ<

r=1,m,i=1,n. Burada, pve R problem çözümleridr.

(28) Pervozvanskiy (1968), Marşak (1974).
(29) Polteroviç (1969).
(30) Shapiro (1979), s. 204.
(31) Yudin-Yudin (1979)'dan alınmıştır.
(32) Dudkin (ed., 1979)'dan yararlanılmıştır.
(33) Bahmetyev ve diğ. (1973).

(34) (84)’ten blri kaynak kotaları bizzat merkez tarafından veya altbirimlerin kendileri tarafından 
hesaplanabilir. Altbirimlerin kendileri hesaplayacaksa merkezin onlara r.ci kaynağın toplam 
stok miktarını söylemesi gerek. Merkez hesaplayacaksa, altbirimlerin içyinelemelerde 
buldukları planlan, X1:, merkeze bildirmeleri zorunludur.
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