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1. Giriş: Reformun Gerekçesi
Türk eğitim sistemi 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat kanununa dayanır.
Geçen doksan yıllık süre içinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında başlanılan
4+4+4 uygulaması da dâhil olmak üzere zorunlu eğitimin süresi, okutulan
dersler ve ders içerikleri konusunda birçok değişikliğe gidildi. Ancak merkeziyetçiliğin azaltılması, müfredat çeşitliliği ve eğitimde rekabet koşullarının
oluşturulması, bu reformlarda ana hedef olarak yer almadı. Mevcut eğitim
sistemi, sivil sorumluluk ve inisiyatifin gelişmesine imkân vermemekte, rekabeti dışlamakta ve yeni fikirlerin eğitime dâhil edilmesini engellemektedir.
Sürecin bu şekilde devam etmesi zor görünmektedir. Değişen dünya koşullarına ve Türkiye’nin gelecek vizyonuna uygun bir eğitim felsefesine ihtiyaç vardır. Bunun yolu, çoklu ve çoğulcu bir eğitim anlayışının benimsenmesinden geçmektedir. Bu nedenle eğitimde reform kaçınılmaz görünmektedir.
Bu reformun ana çizgisini, adem-i merkeziyetçilik ile okul, eğitim programı,
müfredat, idare ve finansman çeşitliliğinin oluşturması gerekir. Merkeziyetçiliğin azaltılması, her kademedeki okulların, bu okullardaki müfredat ve finansmanın çeşitlenmesine bağlıdır. Adem-i-merkeziyetçiliğin ve çeşitliliğin
gerekçesi, eğitim konusundaki sorumluluğun sadece devlete bırakılmaması
ve eğitimin tüm paydaşlarının bu sorumluluğu üstlenmesidir. Türkiye’de 65
bin okul olduğu düşünülürse devletin tek başına bu sorumluluğun üstesinden gelmesi oldukça zordur.
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Türkiye’deki demokratikleşmenin seyrine ve gelecek perspektifine uygun
ve bu yönde yeni durumlar karşısında isabetli kararlar alabilecek vizyona
(geniş görüşlülüğe) sahip gençler yetiştirebilecek yeni bir anlayışa ihtiyaç
vardır. Bunun için alternatif eğitim modelleri ve farklı okul türlerinin bulunduğu çoklu ve çoğulcu bir anlayışın benimsenmiş olması gerekir.
Türk eğitim sistemindeki merkeziyetçilik, eğitimde farklı düşünce ve yaklaşımların hayata geçmesine engel olmaktadır. Merkezî bir akıldan çıkan ve
rekabeti dışlayan bir eğitim anlayışının beklentileri karşılaması mümkün değil çünkü sistem, paydaşların eğitim konusundaki düşünce, görüş ve önerilerinin eğitime yansımasına engel olmaktadır. Bu nedenle eğitim sisteminin
gelişmesi, farklı model, program ve müfredatların şeffaf bir ortamda ve rekabet içinde eğitimin pratik alanına yansıması gerekir.
Türkiye’de reformun önünde birçok zorluk bulunmaktadır. Hukukî mevzuat, Milli Eğitimin istihdam yapısı ve bürokratik yapılanması, rekabete ve
çoğulculuğa dayalı bir anlayışın gelişmesinin önünde ciddi engeller olarak
görülmektedir. Ancak hükümetin uzun süreli bir planla reformun altyapısını
oluşturacak çalışmalara yönelmesi gerekir. Hükümetin istek ve kararlılığı ile
hacimli Milli Eğitim bütçesinin bir araya gelmesi reforma imkân sağlayabilir.
Radikal uygulamalar, tahmin edilemeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
Bu nedenle bir eğitim reformu için ara çözümler ortaya koymak ve öncelikle
pilot uygulamalara girişmek daha başarılı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Burada sunulan öneriler, bu anlayış çerçevesinde bir eğitim reformu öncesinde başvurulabilecek ara çözümler içermekte ve alternatifler sunmaktadır. Bu
önerilerin esasını, okul ve program çeşitliliği, malî ve idarî özerklik ile okul
çeşitlerinin artırılması anlayışları oluşturmaktadır.

2. Merkezden Yerele Eğitim Organizasyonu: Çoklu Eğitim Modeli
Okul Çeşitliliği
İlk ve orta öğretimdeki okulların farklı isim ve programlarla yürütülmesi,
Türk eğitim sistemi için en uygun olan okul sisteminin ne olduğunu anlamamızı ve farklı iyi modellerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Farklı okul
modellerinin gelişmesi, 2012’deki değişiklikte olduğu gibi eğitimdeki değişikliklerin siyasi bir tartışma haline gelmesini engelleyecektir. Çünkü ebeveynler, istedikleri tarzda çok programlı, çok dilli meslekî, pedagojik, siyasî
ve dinî içerikli okulları seçme hakkına sahip olacaktır.

Türkiye’de Eğitim Reformu İçin Ara Çözümler | 103

Okul çeşitliliği sistemi, Türkiye’de var olan mevcut eğitim yapısı açısından tek başına mümkün olabilecek bir yapı değildir. Daha sonra temas edileceği gibi müfredat ve finansman açısından özel ve özerk okul sistemi gelişmedikçe bu çeşitliliğin merkezî bir idare tarafından yürütülmesi ve takibi
oldukça zor olacaktır.
Program/Müfredat Çeşitliliği
Müfredat tekliği, Türk eğitim sistemindeki en önemli sorunlardan biridir.
Ancak bu, üstesinden gelinemeyecek bir sorun değildir. Eğitim reformları,
programlar çeşitlendirildiğinde başarılı sonuçlar verebilir. Türk eğitim sisteminde yapılacak değişikliklerde tek bir model izlenmemelidir. İyi
bir eğitim sisteminin tek bir müfredata dayanması ve idarenin tek bir kurumda olması makul değildir. Ebeveynlerin beklentilerinde ve öğrencilerin yeteneklerinde farklılığın var olduğu düşünülürse müfredatın da çeşitli olması
beklenir. Farklı müfredatların olduğu bir eğitim sisteminde okul işletmecileri, kendilerine uygun olan başarılı müfredatları taklit edecekler veya onlarla
rekabet etme ihtiyacı duyacaklardır.
Müfredat çeşitliliğinin sağlanması için farklı okullarda aynı seviyedeki
sınıflarda farklı derslerin ve müfredatların okutulması daha uygundur. Bu
sistem içinde meslekî ve akademik eğitimle ilgili model ve müfredat çeşitlilikleri teşvik edilmeli ve yeni ders ve konular konusunda uygulayıcılar cesaretlendirilmelidir. Yine örneğin bazı liselerde tam akademik eğitim verilirken bazılarında yarı akademik eğitim verilebilir. Bazılarında ise tamamen
meslekî eğitim verilebilir.
Eğitim Çıktılarının Çeşitlenmesi: Okul dışı faaliyetlerin kredilendirilmesi
Eğitim pratiğindeki yaygın anlayışa göre, gelişmiş ülkeler de dâhil dünyanın
birçok yerinde okullar yegâne eğitim mekânı olarak görülmektedir. Oysa eğitim düşüncesini belirli bir mekânla sınırlı olarak oluşturmak, perspektifin de
dar olmasına yol açabilecektir. Türkiye’de de eğitim denince belirli bilgilerin
bilinen bazı yöntemlerle öğrencilere aktarılması anlaşılmaktadır. Eğitim düşüncesi dar bir kapsama sahiptir. Türkiye’de akademik eğitim dışında yapılan
faaliyetler eğitimin parçası olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle gençlerin okul dışı, özellikle de aileleriyle yaptıkları faaliyetlerin eğitim kredisi haline dönüştürülmesi için modeller geliştirilmelidir. Örneğin anne-babasının
iş hayatına katkı sağlayan gençlerin buralarda öğrendikleri bilgiler diploma
veya transkriptlerine yansıtılabilir. Bunun takip ve koordinasyonunu Milli
Eğitim Bakanlığı yapabilir.

Yeni Türkiye’nin Yeni Okulları

Mehmet Ali İlkaya
Eğitimci, Yazar
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Eğitim ile yatıyor, eğitim ile kalkıyoruz, eğitimi artık daha çok tartışıyoruz,
şüphesiz bu iyi bir gelişmedir. Ancak, eğitim sorunlarını tartışmak, zamanımızın büyük bölümünü alıyor. Bunun yerine zamanımızı eğitim sisteminin
“yeni” değerlerini, misyonunu, yapılanmasını tartışarak geçirmek, öneriler
sunarak katkı sağlamak daha faydalı olacaktır.

Finans Liseleri
Malum “paraya hükmeden dünyaya hükmeder” prensibi ile finans konusunda
uzman girişimcilere ihtiyacımız var. Dünya bu yöne gidiyor. Doğru düzgün
toprağı olmayan, petrol zengini de olmayan bazı bölge ve ülkeler (Singapur,
Hong Kong, Dubai gibi), birer para merkezi olarak dikkat çekmektedirler.
Bunlar gibi serbest finans ve ticaret merkezleri inanılmaz bir zenginliğe kavuştular. O zaman, parayı etkin kullanan, paradan para kazanmayı bilen uzmanlara ihtiyacımız var.
Finans liseleri özel kanunla kurulmalı, bu okullara öncelikle MEB’in
klâsik kamu okulu yapılanmasından farklı olmalıdır. Yöneticileri, piyasa içinden sözleşmeli olarak alınmalı, öğretmenleri de çoğunluğu piyasa uzmanlarınca sözleşmeli ve performansa bağlı olarak işe alınmalı ve çalıştırılmalıdır.
İlk etapta, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Kayseri ve Denizli gibi illere okullar açılmalıdır. Yine bu okullar, klâsik
meslek lisesi olarak kurulmamalı, okulların ileride devamı niteliğinde olan
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İsveçli sosyalist Gunnar Myrdal Nobel, ödülünü Avusturyalı “gerici” F. A. Hayek ile paylaştığına pek memnun olmamıştı. Dünyanın önde gelen refah devletinin merkez bankası tarafından kurulan sözde ekonomi Nobel Ödülü’nün
1974’te sadece 5 yıllık bir geçmişi vardı. Myrdal’e göre ödül bir kapitalizm
savunucusuna verilecekse zaten anlamını yitirmişti.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, bundan kırk yıl önce bugün, Alfred Nobel anısına verilen ekonomi bilimi alanındaki ödülün Myrdal ve Hayek’e verileceğini ilan etti. O dönemde ekonomi alanındaki düşünürler arasında bunlardan daha az uygun bir çift bulmak çok zor olurdu.
Myrdal, Lord Keynes’in kendisinden önce bile Keynesciydi. Biyografçısı daha sonra şöyle yazacaktır: “Eğer onun yazdıkları 1936 yılı öncesinde İngilizce’ye çevrilseydi makroekonomik teorideki ‘devrim’in Keynesci mi
yoksa Mrydalcı mi olarak adlandırılabileğini tartışmak çok ilginç olabilirdi.”
[Bunun] aksine Hayek, Keynesci devriminin en önde gelen muhalifiydi.
Myrdal, sloganı “bilim tahmindir” olan Ekonometri Topluluğunun kurulmasına yardımcı olmuştu. Hayek ve onun Avusturya okulundaki arkadaşları
ise ekonominin nicel bir bilim olmadığı ve dolayısıyla tahminin imkânsız
olduğu ve ekonometrinin olsa olsa tarihin bir formu olabileceği konusunda ısrarcıydılar. Myrdal, devletin, ekonomi bilimini daha insancıl yarınlar
* Yazının orjinali: “Hayek’s ‘Rejuvenating Event’: How the Austrian economist’s Nobel Prize changed the world”, bkz:
http://fee.org/the_freeman/detail/hayeks-rejuvenating-event (03.12.2014).
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Hayek, insanın özgürlük tarihinde kahraman bir figürdür. Çoğu entelektüelin komuta ve kontrol ideolojilerini benimsediği bir zamanda o, özgürlükten
yana oldu. Onun edebî mirası, –ticarî hayat da dâhil- şimdiye kadar sosyal
düzeni siyaset dışına çıkarmak için yapılan en güçlü iddialardan bazılarını
tedarik etmeye devam etmektedir.
Ancak, kişisel tecrübelerime göre Hayek, kavranması en zor düşünürlerinden biri de olabilmektedir.
Hayek, 1992’de öldükten sonra bir dergi, onun hayatına, eserlerine ve
özetle yaptığı ana katkılara övgü yapmam için beni görevlendirdi. Bu yazının
popüler bir okuyucu kitlesi için hazırlanması gerekiyordu. Sizin bir konuyu
ne kadar bildiğinizi –veya bilmediğinizi- açığa çıkaran böyle [benim yazım
gibi] bir yazı yoktu.
Ben bunun kolay bir iş olacağını düşündüm. Onun sadece biyografi ve
politikaları ile yetindim; sermaye piyasası ve iş döngüsü hakkındaki çalışmalarından bahsettim. Oysa onun sosyal bilim dünyasına esas katkısı, tabiî ki
“bilgi sorunu” ibaresinde özetlenmektedir. Onun önemli eserlerinin çoğunu
ve bilgi sorunu hakkında ufuk açan makalelerini okumama rağmen kendimi
yazarın yer aldığı tarafta bulmak beni şaşırttı.
* Yazının orjinali: “Hayek: The Knowledge Problem” bkz: http://fee.org/the_freeman/detail/hayek-the-knowledgeproblem (03.12.2014).
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Onun bu konu hakkındaki yazısını anlamadığımı ve ona yeterince kıymet
vermediğimi fark ettim. Bu yüzden temel düşünceleri (sosyal düzeni işletmek için gerekli olan bilgi, bireysel beyinler vasıtasıyla dağıtılır ve sosyal
plânlamacılar için erişilemez niteliktedir) ile yetindim ancak niyetim bu değildi. Yaklaşık yirmi yıldır benim için meselenin esası burasıdır.
Hayek, bu konu hakkında nasıl böyle geniş bir literatür oluşturmuştur? Onun “Toplumda Bilginin Kullanımı” adlı alanda temel olan makalesi,
1950’lilerden sonra niçin en çok alıntılanan makalesi olmuştur? Hayek’in bakış açısı üzerine niçin sayısız tez yazılmıştır? Hayek, pek çok disiplindeki çok
sayıda adamı niçin etkilemiştir? Bunları anlamak için çaba sarf ettim.
Sorunun bir bölümü şu ki; Hayek, kendi mantığı ve sonuçları üzerine düzenli bir şekilde yazmadı. Onun hitabet tarzı, araştırmacı ve açıklayıcı olduğu kadar öğüt verici ve doktrinci değildir. Kendi bakış açısını oluştururken
doğru kelime bileşimlerini, doğru ibareleri ve doğru örnekleri bulmak için
çaba harcayarak yazdığından; Hayek’in bir mesele sayesinde düşündüğü hissine kapılırsınız. –Onun bakış açısı, tüketime hazır nihaî bir ürün gibi ifade
edilmeyip de gerçek hayatta ortaya konulmayı bekleyen bir şey gibi gözükür.
Kesin bir cevap ve temel bir teori arayan birileri için bu yazma tarzı,
hayal kırıklığına uğratan cinsten bir yazma tarzıdır. Başka bir sorun daha
vardı: Kendi teorisiyle çelişen siyasî programların onaylanması ve bu yolla
Hayek’in kendi kendisiyle çelişmesi, gerçekten sinir bozucu olabiliyordu. O,
aynı zamanda kendi anlatısının en zor sonuçlarından destek alma alışkanlığına sahipti. Eğer Hayek’in çalışmalarında mülkiyet hakları ve özgürlük gibi
fikirlerin kesin tanımını bulmak isterseniz, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bir şeyler unutulabileceği korkusuyla çok net olmaktan kaçınması onun,
çoğu kere, dünyanın karmaşıklığıyla tüketilmiş gibi gözükmesine yol açtı.
Kesin sonuçlar ve argümanlar arayan okuyucular için onun yaklaşımı, bilmesinlerciliğin (obscurantism) ayrıntılı bir takdimi izlenimi verebilir.
Hayek’i anlamak ve ondan bir şeyler öğrenebilmek için, o yazarken onunla
beraber düşünmek için hazır olmalısınız. Onun çalışmaları, en içten en dışa
doğru tüm karmaşık konuları anlamak için hazır olan açık bir zihni gerekli
kılar. O, çoğu insanın düşünmek için hazır olduğundan tamamen farklı sorular sorup cevaplar arar. Çoğu okuyucu bunları düşünmek için hazır değildir.
Bunu anlamam çok uzun yıllarımı aldı.
Benim için ne değişti? Ben bilgi sorununa ilişkin sanal bir uygulamaya,
gerçeklikle teori arasında bağlantı kuran bir şeye, ihtiyaç duydum. Bu, şeh-
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Friedrich August von Hayek, modern Avusturyalı iktisatçıların en seçkinleri
arasındadır. Friedrich von Wieser’in öğrencisi, Ludwig von Mises’in mahmisi ve meslektaşı, ve Avusturya Okulu teorisyenlerinin göze çarpan bir nesli
içinde en önde gelen kişi olarak Hayek, belki de, Avusturyacı fikirleri İngilizce konuşan dünyanın başından sonuna kadar yaymada başka herkesten daha
başarılı idi. John Hicks 1967’de şöyle yazmıştı: “İktisadî analizin 1930’lardaki eksiksiz tarihini yazmanın zamanı geldiğinde, dramadaki öncü bir figür
Profesör Hayek olacak… [Z]ar zor hatırlanmaktadır ki, bir zamanlar Hayek’in
yeni teorileri Keynes’in yeni teorilerinin başlıca rakibiydi.”1 Ne yazık ki, sonrasında, Hayek’in iktisadî dalgalanmalar teorisi Keynesyen devrim tarafından
bir kenara atıldı. Bununla birlikte, nihayetinde, Hayek 1974’te İsveçli Gunnar
Myrdal’la birlikte İktisat Bilimi Nobel Ödülü’nü kazandığında, bu eser tekrar
kabul gördü.

Hayatı ve Eserleri
Hayek’in hayatı 20. Yüzyıl’a yayıldı, ve Hayek dönemin mühim entelektüel topluluklarında kendi yerini kazandı. 1899’da Viyana entelektüellerinin
seçkin bir ailesinde (büyükbabalarından biri bir istatistikçiydi ve Eugen von
Böhm-Bawerk’in bir arkadaşıydı; filozof Ludwig Wittgenstein ikinci dere* Bu yazı, Randall G. Holcombe’in derlediği Büyük Avusturya İktisatçıları (The Great Austrian Economists) kitabının 12.
bölümüdür.
1 Sir John Hicks, Critical Essays in Monetary Theory (Oxford: Clarendon Press, 1967), s. 203.
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ceden kuzeniydi) doğan Hayek, Viyana Üniversitesi’nde okudu, ve 1921 ve
1923’te iki doktora derecesi kazandı. Hayek üniversiteye I. Dünya Savaşı’ndan
hemen sonra, 19 yaşında iken, Viyana Üniversitesi’nin ekonomi okumak için
dünyanın en iyi üç yerinden biri (diğerleri Stockholm ve Cambridge idi) olduğu bir zamanda başladı. Üniversiteye bir hukuk öğrencisi olarak kaydolmasına rağmen, Hayek’in öncelikle ilgilendiği konular iktisat ve psikoloji idi.
Psikolojiye ilgisi Mach’ın algılama teorisinin Wieser ve Wieser’in meslektaşı
Othmar Spann üzerindeki etkisinden, ve iktisada ilgisi ise Fabian sosyalizminin Hayek’in neslinde hayli rağbet gören reformist idealinden kaynaklanmaktaydı.
O zamandan bu yana, iktisat bilimi öğrencilerinin pek çoğunun yaptığı
gibi, Hayek iktisadı kendi hatırına seçmedi, bu bilimi seçti çünkü sosyal koşulları geliştirmek istiyordu. Viyana’daki I. Dünya Savaşı sonrası sefalet bu
ihtiyacın günlük bir hatırlatıcısı olarak hizmet görüyordu. Sosyalizm bir çözüm sağlar gibi göründü. Sonra, 1922’de Mises, daha sonra Sosyalizm adıyla
tercüme edilen, Die Gemeinwirtschaft’ını yayınladı. Hayek hatırlamıştı ki, “Yayınlandığı vakit kitabı okuyan biz genç insanlardan her birimiz için dünya
artık eskisi gibi görünmedi.”2 Sosyalizm, Mises’in iki yıl önceki öncü makalesinin geliştirilmiş bir hâli, ekonomik hesaplamanın bir üretim araçları piyasası gerektirdiğini; Bu piyasa olmaksızın bu araçların değerlerini belirlemenin bir yolunun mevcut olmayacağını, ve sonuç olarak, onların üretimdeki
uygun kullanımını keşfetmenin bir yolu olamayacağını ileri sürdü. Mises’in
merkezî planlamaya bu tahrip edici saldırısı Hayek’i, çağdaşları Wilhelm
Röpke, Lionel Robbins, ve Bertil Ohlin’le birlikte, laissez-faire çizgisine taşıdı.
Hayek’in Mises’in meşhur Privatseminar’ına (Özel Seminer) katılmaya
başladığı zaman bu sıralardı. Birkaç yıl boyunca, Privatseminar Viyana’daki
iktisatçılar topluluğunun merkezi olmuştu. Daha sonra, Hayek bu gruptan
Viyana’yı terk edecek ilk kişi oldu; Diğerlerinin çoğu da, Mises’in kendisi
dâhil, II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte, Viyana’yı terk etmişlerdi.
Mises para ve bankacılık teorisi üstüne ilk çalışmalarını gerçekleştirmişti.
Bunu Avusturyacı marjinal-fayda ilkesini başarıyla paranın değerine tatbik
ederek, ve sonra Britanyalı Para Okulu ile İsveçli ekonomist Knut Wicksell’in
doktrinlerine dayalı olan bir endüstriyel dalgalanma teorisini resmederek
yaptı. Hayek, iktisadî dalgalanmanın kaynağını banka kredi genişlemesi ve
bu genişlemenin sermayenin hatalı yatırımları ile bağlantılı olarak reel ekonomiye aktarımı üzerinden açıklamak suretiyle, bu endüstriyel dalgalan2 F. A. Hayek, “In Honor of Professor Mises”; idem, The Fortunes of Liberalism, cilt 4, The Collected Works of F. A. Hayek,
ed. Peter G. Klein (Chicago: University of Chicago Press, 1992), s. 133.
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malar teorisini kendisinin dalgalanmalara dâir araştırmasında bir başlangıç
noktası olarak kullandı. Bu sahadaki çalışmaları onun nihaî olarak Londra İktisat ve Siyaset Bilimi Okulu’nda (London School of Economics and Political
Science -LSE) ders vermek üzere bir davet almasını ve sonra İktisat ve İstatistik Tooke Kürsüsü’ne geçmesini sağladı. Hayek bu kürsüye geçiş teklifini
1931’de kabul etmişti. Hayek burada kendisini canlı ve heyecan verici bir grubun içinde buldu: Yalnızca en önemlilerin adını vermek gerekirse Robbins, J.
R. Hicks, Arnold Plant, Dennis Robertson, T. E. Gregory, Abba Lerner, Kenneth
Boulding, ve George Shackle. Hayek kendisinin (bu isimler için bilinmeyen)
görüşlerini beraberinde getirmişti, ve Avusturyacı iktisadî dalgalanma teorisi tedricen bilinir hâle geldi ve kabul gördü. LSE’de Hayek kendisinin zarifleştirdiği Mises’e ait iktisadî dalgalanma teorisi üstüne dersler verdi. Bu teori,
Keynes’in Genel Teori’si 1936’da ortaya çıkıncaya kadar, Britanya ve Birleşik
Devletler’de hızla taraftar kazanıyordu ve Büyük Buhran’ın rağbet gören açıklaması olmaktaydı.
Hayek ve Keynes 1930’ların başlarında Economic Journal’ın sayfalarında
Keynes’in Treatise on Money kitabı üstüne kapışmışlardı. Keynes’in önde gelen meslekî rakiplerinden birisi olarak Hayek, Genel Teori’yi tümüyle çürütmek için elverişli bir konumdaydı, fakat o bunu asla yapmadı. Bunun izahı,
şüphesiz kısmen, Hayek’in meslektaşlarıyla doğrudan çatışmaya girmedeki
isteksizliğine ilâveten, Keynes’in kişisel cazibesi ve efsanevî retorik kabiliyetinde yatmaktadır. Hayek de Keynes’i savaş zamanı enflasyonuna karşı mücadelede bir müttefik olarak gördü ve bu konudan uzaklaşmak istemedi. Dahası,
Hayek’in daha sonra izah ettiği üzere, Keynes teorik çerçevesini mütemadiyen değiştiriyordu, ve Hayek, Keynes fikrini tekrar değiştirebileceğinden,
Genel Teori’nin ayrıntılı bir eleştirisine girişmeye gerek görmedi. Hayek [B]
öhm- Bawerk’in sermaye teorisinin daha geniş bir izahını üretmenin daha iyi
bir istikamet olacağını düşündü, ve enerjisini bu projeye tahsis etmeye başladı. Maalesef, The Pure Theory of Capital (Pür Sermaye Teorisi) 1941’e kadar
tamamlanmış değildi, ve 1941’e gelindiğinde, Keynesyen makroekonomik
model sağlam bir şekilde yerine oturmuştu.3

3 Hayek aynı zamanda Keynes’in fikirlerinin etkili şekilde çürütülmesinin toplam veya “makro” iktisadın baştan sona
daha genel bir eleştirisi ile başlamak zorunda olduğuna inanmıştı. Bkz. F. A. Hayek, “The Economics of the 1930s
as Seen from London,” idem, Contra Keynes and Cambridge: Essays, Correspondence, cilt 9, The Collected Works of
F. A. Hayek, ed. Bruce Caldwell, (Chicago: University of Chicago Press, 1995), ss. 49-73. Brian McCormick ve Mark
Blaug tamamiyle farklı bir sebep ortaya koymaktadır: Hayek cevap veremezdi, zira dalgalanma teorisinin üzerine
inşa edildiği Avusturyacı sermaye teorisi sadece yanlıştı. Bkz. Brian McCormick, Hayek and the Keynesian Avalanche
(New York: St. Martin’s Press, 1992), ss. 99-134; ve Marc Blaug, “Hayek Revisited,” Critical Review 7, no 1, (1993):
51-60.
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İktisat alanı zaman zaman önemli kitaplar üretir. Bu onlardan biri. Thomas
Piketty’nin bu hacimli kitabı kapitalist zenginliği tekrar kamusal tartışmanın
merkezine koyacak, servet dağıtımı konusuna ilgiyi yeniden canlandıracak
ve insanların eşitsizlik tarihini görme biçiminde devrim yapacak. Bunların
hepsinin tepesinde, kitabın (Fransızca orijinalinden tercüme edilmiş) metninin parlaklık kalitesine sahip olmamasına rağmen, her eğitimli kişi kitabı
anlamaya muvaffak olacaktır – ki bu kitabı yüksek seviye teorisyenlerinin
eserlerinin çoğundan ayırmaktadır.
Piketty en çok geçmiş on yılda Fransız iktisatçı Emmanuel Saez ile tarihî
sayım datasını ve arşivdeki vergi kayıtlarını ABD’deki mevcut gelir eşitsizliği
seviyelerinin II. Dünya Savaşı’ndan önceki dönemdeki eşitsizliklere benzediğini göstermek için kullandıkları, işbirlikleriyle bilinmektedir. Piketty ve
Saez’in en zengin %1 –ve belki de daha çarpıcı, en zengin %0,1– arasında temerküz etmiş servetle ilgili keşifleri, son yıllarda sola, özellikle 2011 Occupy
Wall Street protestoları ve 2012 ABD Başkanlık Seçimi tarafından tetiklenen
tartışmalar esnasında istatistikî ve entelektüel cephane sağladı.
Bu kitapta Piketty dikkatini eşitsizlik üzerinde odaklandırmakta fakat kapitalizmin kötü sonuçlarının sırf teşhisinden daha büyük bir şeye teşebbüs
etmektedir. Kitap, kapitalizmin, bir temel fakat hakikaten önemli soruya ce-

* Yazının Orijinali: “Why A Global Tax on Wealth Won’t End Inequality”, Foreign Affairs: :Volume 93, Number 3.
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vap vermeye niyetlenmiş bir genel teorisini sunmaktadır. Piketty’nin ifade
ettiği gibi:
Karl Marx’ın 19. Yüzyıl’da inanmış olduğu gibi, özel sermaye birikiminin dinamikleri kaçınılmaz
olarak servetin daha az elde birikmesine yol açar mı? Veya, 20. Yüzyıl’da Simon Kuznets’in düşündüğü gibi, iktisadî kalkınmanın son safhalarında büyüme, rekabet ve teknolojik ilerlemenin
dengeleyici güçleri sınıflar arasında azalmış eşitsizliğe ve daha büyük ahenge mi yol açar?

Piketty, Marx’ın meşum vizyonunu benimsememekle beraber, nihayetinde yelpazenin kötümser ucuna yerleşmekte. Kapitalist sistemlerde canlı güçlerin değişik zamanlarda eşitliği veya eşitsizliği teşvik edebileceğine ve bu
yüzden “insanın ekonomik determinizminden sakınması gerektiğine” inanmakta. Fakat sonunda, Kuznets’in ve diğer ana çizgi düşünürlerin tezlerinin
zıddına, “istikrarı bozucu, eşitsizlikçi güçleri daimî olarak hüküm sürmekten engelleyecek hiç bir doğal, kendiliğinden süreç olmadığı” kanaatine ulaşmakta. Piketty, böyle bir sonucu önlemek için, diğer şeyler arasında, servetin
global olarak vergilendirilmesi için zoraki bir plan önermekte– kapitalizmin
meyvelerinin, sistemin yaşamasını garanti etmek için, radikal biçimde yeniden dağıtma çağrısı. Bu, yer yer parlak – fakat aynı şekilde yer yer kusurlu –
bir önemli analiz çalışması için tatmin edici olmayan bir sonuçtur (vargıdır).

Zenginler Farklıdır
Piketty analizinin çoğunu ekonomik eşitsizliğin bir önemli fakat genel olarak
abartılan sürücüsünün (driver) yoğun tetkikinden çıkarmakta: Çağdaş piyasa
ekonomilerinde, yatırımın getiri oranı çoğu zaman toplam büyüme oranını aşar, Piketty’nin r>g olarak formüle ettiği bir dengesizlik. Birleşik etkisi
yüzünden, bu zıtlık zaman içinde sürerse, kapitalistler tarafından elde tutulan servet, diğer kazanç türlerinden daha hızlı artar, sonunda onları geniş
bir marjinle geçer. Piketty bu sonucu ölçmek için, bir ülkenin toplam servet
stokunun hacmini o ülkenin ekonomisi tarafından bir yılda üretilen gelire
nispetle ifade eden yıllık sermaye-gelir oranı (capital-to-income ratio) üzerinde odaklanır. Sermaye zenginliği genel olarak yıllık millî gelirden çok daha
büyüktür –günümüzün gelişmiş ekonomilerinde beş ila altı kat büyük.
Piketty, modern dönemin doğmasından beridir bu açıklığın ekonomik tarihte nasıl önemli bir rol oynadığının hikâyesini uzmanca anlatmakta. 19.
Yüzyıl’ın ikinci yarısı boyunca Batı Avrupa’da yaşanan barış ve nispî istikrar
muazzam sermaye birikimine izin verdi. Önceden emsali görülmemiş zenginlik, eşitsizliği arttırarak, doğdu. Fakat iki dünya savaşı ve Büyük Buhran
sermayeyi tahrip etti ve bu trendi kesintiye uğrattı. Bu afetler, savaş sonrası yeniden inşa, yoğun emek talebi, hızla büyüyen nüfus ve teknolojik icat
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Önsöz
Yeni binyılda sosyal teori ve politikanın merkezî ilgi alanı, bireylerle, ailelerle, topluluklarla ilişkileri çerçevesinde devletin rolünü köklü bir şekilde
yeniden tanımlamayı gerektirmektedir. Bu, çocuğun eğitimi için en uygun
araçlara, yöntemlere ve kurumlara ilişkin yeniden düşünmeyi de içermek durumundadır.
Acil bir şekilde düzeltilmesi gereken şey, aileler ile devlet arasındaki bugünkü dramatik dengesizliktir. Bireyin tam bir eğitsel gelişimi için en uygun olan eğitsel ortamları araştıran aileler ve çocuklarla karşılaştırıldığında
siyasî alanın kontrol etme gücünü inanılmaz bir şekilde kollayan bir dengesizlik vardır.
Söz konusu olan şey, yaşamak ve bir insan olarak gelişmek anlamına gelen çok önemli bir kavramdan başka bir şey değildir. İnsanlar kontrol edilmeli
ve kimin, nasıl öğreteceği, ne öğrenmek zorunda olduğumuz ve ne zaman öğreneceğimiz üzerine kurulu bir ajandaya sahip büyük bir siyasî bürokrasiyle
beşikten itibaren zorlanmalı mıyız? Veya insanlar genellikle kendilerinin en
iyi çıkarları için çalışabilirler ve –doğru şekilde anlaşılan- ortak iyiyle uyumlu bir şekilde kendi menfaatlerini bağdaştırmanın yollarını arayabilirler mi?
* Yazının Orijinali: Education: Free and Compulsary, 1999, The Ludwig von Mises Institute, Alabama (İlk metin 1971’de
yayınlanmıştır).
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Son birkaç yıldır hakkında en çok konuşulan iktisat kitaplarından biri Thomas
Piketty’nin Yirmi-Birinci Yüzyıl’da Kapital’i. Paris School of Economics’te iktisat profesörü olan Piketty, hâlihazırda yüksek olan servet eşitsizliğinin gelecek on yıllarda artacağını ileri sürmekte ve zenginler üzerine daha yüksek
vergiler konulmasını savunmakta. Bu insanların “tepedeki yüzde 1” - son yılların bir moda tartışma konusu- hakkındaki güçlü duygularını yansıtmakta.
Serbest piyasa taraftarı birçok iktisatçıdan farklı olarak ben Piketty’nin
büyük- resim istatiksel analizini, diğer eleştirmenler gibi bu analizde bazı
ciddî problemler görmekle beraber, bir ölçüde zorlayıcı bulmaktayım. Fakat,
Piketty’nin analizini, doğru olsa bile, Piketty’nin sandığından daha az önemli ve Piketty’nin siyasal tekliflerini dehşet verici buluyorum. Piketty büyükresim analizinin ve politika önerilerinin ötesinde, birçok konuyu tartışıyor:
Sosyal güvenlik, ABD ve Fransa’da vergi politikasının tarihi, küresel ısınma
politikası, göç ve diğer birçok konu. Bunların bazılarında Piketty’nin analizleri iyi. Diğerlerinde, analizleri zayıf veya kesin olarak yanlış. Bazen tarihi,
üstelik önemli bakımlardan, yanlış anlıyor. Son olarak, Piketty, onunla hem
fikir olmayanların motivasyonlarını (güdülerini) sorgulama kötü alışkanlığına sahip.
* Yazının Orijinali: “An unintended case for more capitalism”, Regulation, Fall 2014 Vol. 37, no 3, s. 58-61.
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Cephe ve Merkez
Büyük resim ile başlayalım. Piketty girişte şöyle yazıyor: “Eşitsizlik sorununu tekrar ekonominin merkezine koymamızın ve ilk defa 19.Yüzyıl’da ortaya
konan soruları sormaya başlamamızın vakti çoktan geldi geçti”. Merkez mi?
Gerçekten mi? Fakat eşitsizliği merkeze korsak, dünya nüfusunun önemli bir
bölümünün ve ABD ile Batı Avrupa’daki hemen herkesin refahındaki muazzam iyileşmeyi kolayca gözden kaçırabiliriz. Piketty, epeyce sonra, şunları
yazarak, bu iyileşmiş şartların farkında olduğunu gösteriyor
Bununlar beraber, resmî delillere göre, 1800’de Fransa ve Britanya’da ortalama satın alma
gücü kişi başı milli geliri, 2010’da olduğunun yaklaşık onda biriydi. Başka bir deyişle, 1800’deki
ortalama gelirin 20 ila 30 kat fazlasıyla bir kişi bugünkü ortalama gelirin sağladığının 2 veya 3
katından daha iyi yaşamış olmayacaktı. 1800’deki ortalama gelirin 5-10 katıyla bir kişi bugün
minimum gelir ile ortalama gelir arasında bir durumda olmuş olacaktı.

Piketty, kendi tarzında, daha az dramatik olmakla beraber, University of
California’dan (Berkeley) iktisatçı Brad Delong’un münasip biçimde “Cornucopia” adı verilmiş çalışmada not ettiği şeye işaret ediyor. İyi işlenmiş ve
belgelenmiş yazı 20. Asrı tetkik etmekte ve satın aldığımız her şeyin fiyatının
-onu satın almak için gerekli emek saati olarak ifade edilirse- onun 1900’daki
maliyetinin küçük bir parçasına dönüştüğünü göstermektedir. Dahası, maliyetteki azalma refahtaki gelişmeyi olduğundan az göstermektedir, çünkü
bugün satın aldığımız birçok hayatî madde-mal 1900’de namevcuttu. Meselâ,
antibiyotikler bir 20. Yüzyıl icadıdır. Antibiyotiklerin 1900’deki fiyatları hakikaten sonsuzdu.
Bana göre, dünya sakinlerinin büyük çoğunluğunun refahındaki devamlı
artış, bunu elde etmek için gerekli politikalar kadar, ekonomik analizin merkezinde olması gereken şeydir. Fakat Piketty eşitsizliği merkeze ve öne koymayı seçiyor, hadi öyle olsun. Piketty mütalaasını şöyle öne sürüyor:
Sermaye’nin getiri oranı ekonominin büyüme oranını (19. Yüzyıla kadar tarihin çoğu boyunca
yaptığı ve yine 21. Asır’da muhtemelen öyle olacağı gibi) önemli ölçüde aştığı zaman bunu
mantıksal olarak miras alınmış servetin çıktıdan (hâsıladan) ve gelirden daha hızlı büyümesi
izler

Muhakeme gayet açık. Sermaye sahibi birinin yıllık ortalama yüzde beş
reel gelir elde ettiğini ve ekonominin büyüme oranının yüzde 3 olduğunu
düşünür. Eğer sermaye sahibi yıllık kazancın yüzde 1’iyle yaşayabilirse, onun
serveti yılda yüzde 4 büyüyecektir, ki bu oran ekonominin büyüme oranından
daha yüksektir. Yalnızca bir varsayıma daha ihtiyacımız var: Sermaye sahibi,
sadece, bu yüzde 1 ile yaşayacak oğula veya kıza sahiptir.

16 | Murray N. Rothbard

Sorunu bir başka şekilde ifade etmenin yolu, Murray N. Rothbard’ın göz
kamaştırıcı manifestosunda mükemmel bir biçimde çerçevesi çizilmektedir:
Eğitim özgürlüğün kurumsal ortamı mı yapılmalı, yoksa zorunlu bir şekilde
finanse edilen ve yönetilen bir şey mi olmalı? Bu soru siyaset felsefesinin en
başına kadar giden eski bir sorudur. Ama bizim kamusal eğitim sistemimizde
şiddetin yükseldiği ve değerlerin azaldığı bir zamanda hassaten önemli hale
gelse de bu soru, günümüzde neredeyse hiç tartışılmamaktadır.
Çocuğun eğitimine göz kulak olmanın birincil sorumluluğuna ailenin değil de devletin sahip olduğuna karar vermek, ilk başta, küçük bir taviz gibi
gözükebilir. Ama bu yüzyılda [yirminci yüzyılda, ç.n.] görmüş olabileceğimiz
gibi okullaşma üzerindeki kontrolü bir kez eline alınca siyasî gücün dizginini
ele almak kolay değildir –ve hatta imkânsız olabilir-. 1930’ların ilk yıllarından itibaren [ABD’de, ç.n.] federal devlet ile eyaletler eğitimin içinde daha
saldırgan bir şekilde yer alır hale geldiğinde kontrol, yavaş yavaş daha da
merkezîleşmiştir.
Örneğin benim doğduğum yılda, 1932’de, ABD’de 128.000 okul bölgesi
(school districts) vardı. Ne var ki bugün bu rakam 15.000’in altındadır. Bu küçülme ve karar almadaki merkezîleşme öğrenci nüfusundaki iki kat artışla beraber gerçekleşmiştir. Bu da milyonlarca doların vergi mükelleflerinden alınmasından ve yerel yönetimler, eyaletler ve federal devlet tarafından eğitime
harcanmasından başka bir şey değildir. Sonuç ise sadece eğitimdeki çıktının
kalitesindeki düşüş olmuştur.
Dahası –ve tam da Rothbard’ın otuz yıl önce tahmin etmiş olduğu gibibu kurumlar, sürekli artan ölçüde siyasîleşmiş, standartlaşmış, ne bireysel
güçlü yanları takviye eden ne de bireysel zayıflıkları düzelten, bir kişiye uyan
herkes uyar tarzı müfredatları dayatmaktadır. “Hedefler 2000” ve bunun tartışmalı atalarından önce Rothbard; okulların, sonradan siyasî kurumlar için
siyasî desteği güçlendirmeye çalışan siyasî bir ajandayı dayatmak için kullanılan bir yol olduğunu önceden gördü. Evde eğitim (home schooling) doğrultusundaki dudak uçuklatan artıştan yıllarca önce o, ideal eğitimin birebir,
ebeveynlerin gözetimiyle yapılan eğitim olduğunu iddia etti.
Eğitim bizim [Amerikan, ç.n.] kültürümüzdeki siyasî olarak en heyecan
verici meselelerden biri olmaya devam etmektedir. Ve Amerika’daki eğitim
üzerine çatışmalar, siyasî kontrol daha da sıkı hale geldikçe, daha kutuplaşmış bir şekilde artma eğiliminde olur. Hakikaten yüzyıllardır eğitimin siyasî
kontrolü sosyal çatışmayı beraberinde getirmiş ve hatta iç savaşlara ve devrimlere yol açmıştır. Profesör Rothbard’ın tartışmaları ışığında bu sistemi
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Psikolojide ve biyolojide bilim adamları tarafından son zamanlarda geliştirilen bir kavram “patolojik altruizm” (Oakley, 2013, Oakley vd. 2012). Bir patolojik altruist, “gerçekten altruist davranışlara girişen, fakat tam da yardım
etmeye çalıştığı kişiye veya gruba, çoğu zaman tahmin edilmemiş biçimde
zarar veren veya irrasyonel biçimde kendisinin altruistik davranışlarının kurbanı olan bir kişi” olarak tanımlanır (Oakley, Knafo, ve McGrath 2012: 4). Bu
kavramı Buchanan’ın Samaritan’ın dilemması kavramı ile ilişkilendirebiliriz:
Buchanan’ın Samaritan’ı altruist kişidir ve patoloji alıcının Samaritan’ın kendi altruistik davranışlarının kurbanı olacağı şekilde, “hiçbir iş” hücresinde
yer almayacak olmasıdır (Buchanan 1975).
Bildiğim kadarıyla, bu kavram henüz iktisatta kullanılmadı. Ancak, o, iktisatçılar, özellikle kamu tercihi iktisatçıları için son derece yararlı bir alet
olabilir. Bunun sebebi, yukarıdaki bir veya birden çok anlamda zararlı olan
ancak iyi–niyetli vatandaşlar ve seçmenler tarafından desteklenen pek çok
kamu politikasının mevcut olmasıdır. Patolojik altruizm kavramı hiçbir şekilde arzuya şayan olmayan özel çıkar yasamasının (legislation) veya regülasyonunun tam bir izahı değildir. Ancak, o, iktisatçının alet çantasında bu tür
yasama faaliyetini izah etmek için değerli bir ilâve alet olabilir. Bu, bir çıkar
grubunun, eğer seçmenlerin altruistik inançlarını kullanabilirse (yararlanabilirse) arzu ettiği faydaları elde etmede daha başarılı olacak olması yüzün* Yazının Orijinali: “Pathological Altruism and Pathological Regulation”, Cato Journal, Vol. 34, No. 1 (Winter 2014), s.
171-83.
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dendir. Seçmenlerin sınırlı dikkati ve kavrayışı yüzünden, fiili davranış yukarda tanımlandığı anlamda patolojik olabilir, ancak yine de seçmenler için
çekici olabilir. Eğer siyasa ile hedef arasında makul bir bağ varsa, seçmenler,
muhtemelen, sonuçlara değil motivasyonlara dikkat edeceklerdir.
Psikologlar patolojik altruizmin birçok kaynağı olduğunu iddia etmiştir ve
patolojik altruizmi birçok davranışı açıklamak için kullanmıştır. Bunların çoğu
ekonomik analizle doğrudan doğruya alâkalı değildir. Ancak, tespit edilmiş
olan bir kaynak, basitçe (sadece), hatadır: “Başkalarının talihsizliklerine şahit
olduklarında empati hisseden kimseler hatalı şekilde diğer bir kimsenin sıkıntılarına sebep olduklarına veya kişiyi ıstırap çekmekten kurtaracak kaynaklara
(araçlara) sahip olduklarına inandıkları zaman, durumu tahlillerinde hata yapmışlardır” (O’Connor vd. 2002: 11). O’Connor vd. aynı zamanda, bu nosyonu,
daha fazla servete sahip olanların daha aza sahip olanlara karşı (kendini) suçlu
hissettiği eşitsizlik hakkındaki suçlulukla da ilişkilendirirler (s.16). O’Connor
ve arkadaşları, evrimci çevrede eşitliğin önemli bir sosyal değer olduğunu ileri
sürerek, bu suçluluğu evrimci terimlerle izah ederler. Bu, başka bir çalışmada
ortaya koyduğum tezlere (görüşlere) benzerdir ( Rubin 2002, 2003).
Oakley vd. (2012) bireyler için bireylerin günlük hayatında patolojik altruizmin pek çok örneğini sunarlarken, insan kavramın siyasa analiziyle gayet
alâkalı olmasını bekleyecektir. Bu, standart “rasyonel bilgisizlik (rational ignorance)” nosyonu yüzündendir. Bir siyasa, eğer bir makul/akla uygun (plausible) altruistik haklılaştırma sunabilirse, genellikle seçmenler için bu temeli
daha fazla tetkik etmenin faydası yoktur. Dahası, siyasaların analiz edilmesi
gayet zordur ve seçmenler, siyasaların etkilerini tespit etmeyi arzu etseler
bile, bunu yapmada birçok zorlukla karşılaşacaktır. Siyasaların etkileriyle ilgili bilgi doğrudan değildir, fakat istatiksel veya ekonometrik araçlar kullanan datadan çıkartılmalıdır ve o zaman bile uzmanlar arasında genellikle
siyasaların etkileri hakkında anlaşmazlık mevcuttur. Bu anlaşmazlık politik
tartışmalardaki katılımcıların kendi görüşlerini destekleyecek uzmanları bulma veya fonlama müşevvikleri tarafından koyulaştırılır. Sonuç olarak, seçmenlerin, hatalı şekilde, ters sonuç verici (counterproductive) veya patolojik
şekilde altruistik politikaları desteklemesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Mesele şudur: Siyasalar fiilen (gerçekte) yararlanması amaçlanan kimselere fayda sağlamaya muhtaç (mecbur) değildir. Yararlanıcılar hakkında ikna
edici bir hikâye anlatılabildiği sürece, siyasal süreç siyasaları benimseyebilir. Patolojik altruizm kavramı kamu tercihi iktisatçısının rasyonel bilmezlik
(rational ignorance) kavramına, analizde kullanılacak yeni bir alet yaratmak
için eklenebilir.
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tamamen yeniden düşünmenin zamanı değil midir? Ben zamanı olduğuna
inanıyorum.
Eğitim reformu üzerine yapılan bütün tartışmalara rağmen, zaman hızla
ilerliyor, [oysa] bu tartışma henüz başlamış değil. Bunun temel sebebi konunun sınırlarının oldukça dar bir şekilde çizilmiş olmasıdır. Eğitim kurumlarının bugünkü yapısını kapsamlı ve gözü kara bir şekilde kökten yeniden
düşünmesiyle Profesör Rothbard, bizi uyuşukluğumuzdan uzaklaştırıyor ve
her zamankinden daha gerekli olan bütünüyle yeni bir kavramsallaştırmaya
davet ediyor.
Kevin Ryan, Eğitim Fahri Profesörü
Etik ve Karakter Gelişim Merkezi, Boston Üniversitesi

Bireyin Eğitimi
Her çocuk, tamamen gelişmiş insanoğlunun ayırt edici melekelerinden mahrum bir şekilde dünyaya gelir. Bu, açıkçası, ortalıkta dolanmak, kendini beslemek gibi melekelerden mahrum olmaktan daha çok, akıl yürütme gücünden –insanı hayvanlardan ayırt eden güçten- mahrum olma anlamına gelir.
Bununla birlikte bebek ile diğer hayvanlar arasındaki hayatî ayrım; bu güçlerin –özellikle de akıl yürütme kabiliyetinin- potansiyel olarak onların içinde
olmasıdır. Büyüme süreci, çocuğun melekelerinin gelişmesi sürecidir. Bebek,
acizlikten ve az sayıda yeni doğmuş hayvanın yüklendiği yeteneksizlik halinden, bir yetişkininkine benzer bir halin ihtişamına doğru büyür.
Onlar hemencecik duyularla fark edildiği için, bu değişikliklerin sırf fizikî
doğasını abartmak kolaydır. Çocuğun kilo ve boyca büyümesi, nasıl konuşacağını ve yürüyeceğini öğrenme, vb. gibi faaliyetler, karmaşık yalıtılmış
fizikî veya kas gücüne dayalı faaliyetler olarak görülebilir. Büyüme sürecinin
en önemli özelliği zihnîdir, zihnî güçlerin gelişmesidir veya algı ve akıldır.
Yeni zihnî güçleri kullanan çocuk, bilgiyi öğrenir ve elde eder –buradaki bilgi
sadece onun etrafındaki dünya hakkındaki bilgi değil, aynı zamanda kendisi
hakkındaki bilgidir de-. Dolayısıyla, onun yürümeyi ve konuşmayı öğrenmesi
ile bu güçlerini yönlendirmesi, bu bilgiyi elde etmeye ve onu kullanmaya yönelik zihnî kapasitesine bağlıdır. Çocuk, kas gücüne dayalı güçlerin yanı sıra
yeni elde ettiği akıl yürütmeyi de kullandığı için bu güçler, büyür ve gelişir;
sonrasında ise bütün bunlar, çocuğun bu melekelerinin daha ileri düzeyde
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Modern toplumlarda ortaya çıkan bir arada yaşama sorunu, tarihte yaşanan
başarılı birarada yaşama uygulamalarını gündeme taşımıştır. Modern ulusdevletin otoriter vasfı, öteki olarak tanımlanan toplum kesimlerinin bir arada
nasıl yaşayacağı sorununun ortaya çıkmasında en önemli faktördür. Modern
ulus devlet, yapısı gereği çoğulculuğa kapalı bir siyasal arka plana sahiptir.
Bunun nedeni ulus devletin, ulus bilincine dayalı, tekçi, bölgesel ve dayatmacı nitelikte bir yapıya sahip olmasıdır. Farklı olana karşı asimilasyon, etnik
temizlik veya barış içinde birarada yaşama temelinde yaklaşımlarda bulunulabilir. Asimilasyon, ulus devletin temel yaklaşımıdr. Ötekinden nefret duymak ve ona düşmanlık yapmak, onun yok edilmesi sonucunu doğurmaktadır.
Barış içinde birarada yaşama seçeneği en insanî olandır. Bir arada yaşama
pratikleri konusunda doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden, kısacası bütün
insanlığın tecrübesinden yararlanmalıyız. Tek model yeterli değildir, modellere ihtiyaç vardır.
Çoğulculuk ve iletişim, insan hayatının temel gerçeğidir. Allah, insanlığı
çoğulculuk içinde yaratmıştır. Çoğulculuk içinde yaratmasının nedeni,
insanların bilişmesi, tanışması ve iletişim kurması içindir. Başka bir ifade
ile insanlar çatışmak için değil tanışmak için yaratılmışlardır (Hucurat Suresi, 13). İnsanlar, tek tipleştirilmeye zorlanamaz. İnsanları homojenleştirmeye
çalışmak, Allah’a ve insana karşı isyan ve azgınlık anlamına gelmektedir.
Kur’an, homojenleştirilmeyi reddetmekte ve çoğulculuğu doğal insanî durum kabul etmektedir: “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi iman
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etmiş olurdu. Böyle iken hepsi Mümin olsun diye sen insanları zorlayıp duracak mısın?” (Yunus Suresi, 99). “Eğer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet
kılardı; ancak bu, verdikleriyle sizi denemek içindir” (Maide Suresi, 48). Bu
ayetten açıkça anlaşıldığı gibi, Kur’an, hayatın çoğulculuğunu temel gerçeklik kabul etmektedir. İletişim ve çoğulculuğu ortadan kadırmaya teşebbüs
etmek, insan hayatının inkâr edilmesi demektir. İnsan hayatını toplumsal açıdan homojenleştirmek en tehlikeli girişimdir.
İnsanlık medeniyeti, varlığını insanî çoğulculuğa ve iletişime borçludur.
Düşünceyi ve gelişimi mümkün ve dinamik kılan çoğulculuktur. Mezopotamya olmasaydı Yunan düşüncesi, Yunan düşüncesi olmasaydı İslam düşüncesi,
İslam düşüncesi olmasaydı modern Batı düşüncesi olmazdı. İnsanlık düşüncesi, insanî çoğulculuğun bir ürünüdür. İnsanlık medeniyeti, bir mühendislik
konusu değildir. İnsanlık medeniyetinin doğal değerleri olan özgürlük, barış
ve hukuku bir mühendislik projesiyle gerçekleştirmek mümkün değildir.
Medine Vesikası, adalet, barış ve hukuk değerlerini insanî gerçeklikler
içinde uygulamaya çalışmış bir projedir. Medine Vesikası, bir toplumsal mühendislik projesi değil, insanî ve sosyal bir projedir. Bir model olarak Medine
Vesikasından bugün için ilham alabiliriz. Kırk yedi maddeden oluşan Medine
Vesikasına bir anayasa olarak bakmak sağlıklı değildir. Medine Vesikası, bir
anayasa olmaktan ziyade, birarada yaşamanın çerçevesini belirleyen modus
vivendi niteliğinde bir dokümandır.
Mekke döneminde İslam Peygamberi, sürekli olarak özgürlük ve insan
haklarınınn güvende olduğu barışçıl bir yer bulma arayışındaydı. Habeşistan
ve Medine hicretleri, barış içinde var olma ihtiyacının ve arayışının sonucu
olarak gerçekleşmiştir.
Hicret gerçekleştiği sırada Medine’de Arap kabileleri ve Yahudi cemaatleri
vardı. Medine’de toplumsal barış yoktu. Evs ve Hazreç kabileleri, yüz yirmi
yıl süren Buas Savaşlarıyla birbirleriyle çatışma halindeydiler. İki kabile arasındaki savaşlar, bütün Medine ve çevresini tam bir kaosun içine düşürmüş,
özgürlük ve güvenliği ortadan kaldırmış, herkeste genel bir bıkkınlık ve tükenmişlik duygusu uyandırmıştı. Araplar ve Yahudiler, sürekli olarak birbiriyle çatışıyorlardı. Hicret öncesi Medine’de herkes herkesin düşmanı olarak
konumlanmıştı. Medine barışa, özgürlüğe ve adalete muhtaçtı. Kabilecilik
taassubu, barış içinde birarada yaşama imkânını ortadan kaldırmıştı. Hicret sonrası karşılaşılan en önemli sorun, çatışmalara son verilmesi, taraflar
arasında adalet ve hakkaniyet esaslarına uygun bir arada yaşama politikasının oluşturulması ve uygulanmasıydı. Hicretten sonra İslam Peygamberinin
önünde büyük bir meydan okuma vardı: Medine’de normalleşmeyi ve barış

liberal düşünce Dergisi’ne Yazı Gönderme Şartları
Liberal Düşünce Dergisi’ne yazı göndermek isteyen müelliflerin aşağıdaki
şekil şartlarına uymaları gerekmektedir. Şekil şartlarını karşılamayan
makaleler– hakem kurulunun değerlendirmesine sunulmadan– şartları
karşılar hâle getirilmek üzere yazarlarına iade edilecektir.
Liberal Düşünce Dergisi’nde Akademik Usule Göre Yayınlanacak Makalelerde Aranan Şeklî Şartlar
— Yazılar yaziisleri@liberal.org.tr adresine e-posta eki (Word) olarak gönderilmelidir.
— Metin A4 boyutunda, “Times New Roman” yazı tipinde, 12 punto ve
“tek” satır aralıklı, olarak düzenlenmelidir.
— Dipnot sistemi olarak Liberal Düşünce standart bir sistem benimsememekle beraber, makalede verilen dipnotların kendi içinde tutarlı olmasına
dikkat etmektedir. Buna göre dipnot;
i) Anglo Sakson Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
—Yazarın soyadı, dipnota esas olan eserin yayınlandığı yıl: sayfa numarası.
Örnek: Hayek, 1999: 25
Aynı konu hakkında birden fazla kaynak gösterilecekse, kaynaklar arasına
“noktalı virgül (;)” konulmalıdır
Örnek: Larsson, 2003: 128; Norberg, 2003: 53.
Bu tür dipnotlar ilgili cümlenin sonunda (ve parantez içinde)
gösterilebileceği gibi ilgili sayfa altında da gösterilebilecektir. Bu sistem
kullanılarak yazılan makalelerin sonuna mutlaka “Kaynaklar” başlığını
taşıyan bir kaynakça konulacaktır. “Kaynaklar” bölümünde kullanılacak sistem, aşağıdaki “ii” maddesinde belirtildiği gibi olacaktır.
ii) Kıta Avrupası Sistemi Esas Alınarak Kullanılmışsa
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, Sayfa numarası.
Örnek: Atilla Yayla, Liberalizm, Liberte Yayınevi, Ankara, 2002, s.120.
— Yazarın adı soyadı, Kitap adı, Mütercimin adı soyadı, Yayınevi, Şehir,
Yıl, sayfa numarası.

Örnek: Friedrich A. Hayek, Kölelik Yolu, Çev. Turhan Feyzioğlu ve Yıldıray
Arsan, Liberte Yayınevi, Ankara, 1999, s. 55.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, Dergi adı, Yayın dönemi, Yıl, sayfa
numarası.
Örnek: Mustafa Erdoğan, “Savaşa ve Barışa Dair”, Liberal Düşünce, Sayı: 29,
Kış 2003, s. 7-13.
— Yazarın adı soyadı, “Makale adı”, (Der. veya Ed.) Yazar(lar)ın adı, Kitap
adı, Yayınevi, Şehir, Yıl, sayfa numarası.”
Örnek: Atilla Yayla, “Liberalizm ve Demokrasi”, Der. Atilla Yayla, Sosyal ve
Siyasal Teori, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1993, s. 59-66
Arka arkaya aynı kaynak dipnotta belirtilecekse “ibid, idem, a.g.e., a.g.m.”
kısaltmaları –ve eğer gerekliyse sayfa numaraları– kullanılmalıdır. Sonraki sayfalarda ve başka kaynaklardan sonra aynı dipnotun kullanılması
gerektiğinde yazarın adı soyadı ve çalışmasının tarihi verilip “ibid, idem,
a.g.e., a.g.m.” kısaltmaları kullanılmalıdır.
Dipnotu Kıta Avrupası Sistemine göre hazırlanmış makalelerde metnin
sonuna ayrıca kaynakça eklenmesine gerek yoktur.
Yazarların, metinlerinin tashihine azami ölçüde dikkat etmeleri beklenmektedir.
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liberal düşünce, hakemli bir dergidir

Takdim

Elinizdeki sayı, eğitime odaklanıyor. Eğitim şart, bir klişe. Bu klişe ile eğitimin bugünkü durumu da meşrulaştırılmak isteniyor. Oysa eğitimin kendisi
değilse bile nasıl bir eğitim sorusu, oldukça anlamlı bir soru gibi duruyor.
İşte bu sayı, biraz da nasıl bir eğitim sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.
İlk iki yazı; eğitim üzerine çevirilerden oluşuyor. Nathan Smith, yazısında,
Friedman ve Mill’in görüşlerine yer veriyor. Friedman, rekabet artışının eğitimde sağlayacağı verimlilik artışına; Mill ise, hür düşüncenin eğitimde ne
kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. Yazar, ABD’deki devlet tedrisatının her
iki düşünürü de nasıl haklı çıkardığını gözler önüne seriyor.
İkinci çeviri, Murray Rothbard’a ait. Yazı, esas itibariyle, zorunlu eğitimin
insanları belirli bir kalıba dökmenin aracına nasıl dönüştüğünü ortaya koyması bakımından oldukça önemli bilgiler içeriyor. Farklı ülkelerde zorunlu
eğitim nasıl gelişti? Bunun için hangi gerekçeler ileri sürüldü? Bütün bunları, Rothard’ın yazısında bulmak mümkün. Yazı nispeten uzun bir yazı ama
her okuyucu için bir kaynak oluşturacak nitelikte bilgiler içerdiğini belirtmek
gerekir.
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Buğra Kalkan, bugüne kadar pek de dikkatimizi çekmeyen bir soruna,
hâlihazırdaki ortaokuldan liseye geçiş sınavlarının nasıl olup da üst gelir gruplarının çocuklarına hizmet eden bir sisteme dönüştüğüne odaklanıyor. Kalkan, esas itibariyle Milton Friedman tarafından önerilen “kupon
sistemi”nin, alt gelir gruplarından gelen çocuklar bakımından bir çare olabileceği üzerinde duruyor.
Hasan Yücel Başdemir, 1924’de Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile getirilen
merkeziyetçi sistemi sorguluyor, adem-i merkeziyetçilik, müfredat çeşitliliği ve eğitimde rekabet koşullarının oluşturulması gibi ana hedefleri olan
bazı ara önerilerin neler olabileceğine dair seslice düşünmemizi sağlıyor.
Başdemir’in önerilerinin bir devamı niteliğinde Mehmet A. İlkaya, alışık olmadığımız liselerin (Finans Liseleri, Girişimcilik Liseleri, Yenilik Liseleri)
sisteme entegre edilmesi önerisiyle, bu sayımıza katkı sağlıyor.
2014 yılı liberal düşüncenin ana direklerinden Friedrich von Hayek’in İktisat Nobel ödülünü almasının 40. yıldönümüydü. Bu sayıda, onun entelektüel
hayatımıza yaptığı katkıyı hatırlatan üç yazıya yer verdik. İlk yazıda B. K. Markus, Hayek’in ekonominin yönetilemeyeceğine dair yaptığı anlamlı katkıyı,
bize armağan ettiği doğal düzen ve piyasa bilgisi gibi kavramları tekrardan
dikkatlerimize sunuyor.
İkinci yazıda J. A. Tucker, Brezilya’nın Sao Paulo şehri metaforundan hareketle, Hayek’in bilgi sorununa ilişkin analizinin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha vurguluyor; bütün bilgileri tek bir merkezde toplamanın
imkânsız, özgürlüğün ise toplumsal hayatı düzenlemenin yegâne yolu olduğuna işaret ediyor.
Peter G. Klein, dağınık bilgi ve bilgiyi iletmenin bir aracı olarak fiyat sistemi üzerinde odaklanmasıyla, Avusturya okulu içinde Hayek’in durduğu yerin
farklılığını vurguluyor. Klein, ayrıca, Hayek’in kendisini bir konunun ustası
olarak da görmediğini, mutlaka bir şey söylemek gerekecekse kendisini ezber
bozan biri olarak görmeyi yeğleyeceğini belirtiyor.
Sonraki iki yazı, Thomas Piketty’ye ait değerlendirme yazısıdır. Piketty,
21. Yüzyılın Keynes’i olma iddiasındadır. Hem T. Cowen’ın hem de David R.
Henderson’ın yazıları, Piketty’nin iddialarının ne kadar dayanaktan yoksun
olduğunu ortaya koyan yazılardır.
Sondan bir önceki yazı, henüz Türkçe literatürde yeni işlenen bir konuya,
patolojik regülasyon kavramına odaklanmaktadır. Gerçekten altruistik davranışlara girişen ama sonucun hiç de başta amaçlandığı gibi olmayan durumlar
için kullanılan patolojik altruizm kavramının iktisada uygulanabilirliği üze4

rinde durması bakımından Paul H. Rubin, farklı bir deneme yapmaktadır. Makale okuyucuyu, regülasyonlara karşı çıkacaklar için hiç de alışık olmadıkları
bir bilim dalından yardım alabilecekleri bir noktaya getiriyor.
Bu sayı, Bilal Sambur’un Medine Vesikası’nın özgürlük ve çoğulculuk
perspektifinden yeniden ele alındığı yazısıyla sona eriyor.
Hepinize açık zihinli günler diliyorum.

Yusuf Şahin

Editör
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Giriş
Eğitim ile gelir eşitsizlikleri arasında istatistikî olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu husus sadece azgelişmiş ülkeler için değil ama gelişmiş ülkeler için de geçerli bir empirik veridir.1 Ancak gelişmiş ülkelere kıyasla, gelişmekte olan ülkelerde yoğun bir şekilde görülen maddî sermaye eksikliği
beşerî sermaye potansiyelinin yeterince kullanılamamasına ve geliştirilememesine neden olmaktadır. Alt gelir grubundaki ailelerin gerek kaliteli eğitime ulaşmada karşılaştıkları zorluklar gerekse uzun vadeli eğitim almanın
fırsat maliyetlerinin yoksul aileler için çoğunlukla karşılanamayacak kadar
yüksek olması, nesiller arası gelir eşitsizliklerinin kronikleşmesine sebebiyet
verebilmektedir.2
Zenginlik yaratan sağlam piyasa kurumlarına sahip gelişmiş ülkelerde alt
gelir grubundaki ailelerin çocuklarının eğitim ve gelir düzeylerini yükseltmeleri, bu tür kurumsal fırsatlara sahip olmayan ülkelerdeki yoksul ailelerin
çocuklarına göre daha fazladır. Gelişmekte olan ülkelerde, iş gücünün marjinal verimliliğine bağlı olarak ortaya çıkan düşük ücret seviyeleri, niteliksiz
iş gücü bağlamında daha ağır bir şekilde hissedilmekte ve nesiller arası gelir
1

De Gregorio, J., & Lee, J., “Education and Income Inequality: New Evidence from Cross Country Data”, The Review
of Income and Wealth, Cilt 48, s. 395-416.

2

Maarten, Ham, vd., “Intergenerational Transmission of Neighbourhood Poverty: An Analysis Of Neighbourhood
Histories of Individuals”, Transactions of the Institute of British Geographers, Cilt 39, Sayı 3, s. 402-417, 2014.
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farkının devamlılığına katkı yapmaktadır. İşgücü verimliliğinin düşük olmasının eğitim seviyesi ile doğrudan bağlantısı olmakla birlikte, üretken olmayan bir ekonomide kamusal eğitime tek başına yapılan yatırımın sınırlılıklarına dikkat etmek gerekmektedir. Çoğu gelişmekte olan ülkede ilköğretimden
yükseköğretime kadar eğitimin devlet tarafından finanse edilmesine rağmen
farklı gelir gruplarının ulaşabildikleri eğitim kalitesi arasındaki fark, kötü
performans sergileyen ekonomik kurumlara ek olarak alt gelir grubundaki
ailelerin çocuklarının geleceklerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Nesiller arası kronikleşmiş gelir eşitsizliklerinin kompleks sistemsel sebepleri olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelerin bu soruna karşı klâsik çözümü genellikle geliri yeniden dağıtan sosyal yardım politikalarıdır. Gelişmekte olan ülkelerde de çeşitli yardım programları ile bu sorunla mücadele
edilmeye çalışılmaktadır. Örneğin, Şartlı Nakil Transferi, 2001 yılında Dünya
Bankası’nın Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamında gelişmekte olan
çeşitli ülkelerde, nesiller arası gelir eşitsizliğini kırmak için geliştirdiği bir
sosyal yardım politikasıdır.3 Eğitim, sağlık ve gebelik yardımı olarak üç kategoride geliştirilen program alt gelir grubunda yer alan ailelere belirli edimlerin yerine getirilmesi şartıyla nakdî yardım öngörmektedir. Nakdî yardımlar
ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula göndermesini, çocuklarının sağlık
kontrollerini yaptırmalarını ve annelerin gebelik kontrolleri için doktora görünmelerini talep etmektedir. Yardımların yaklaşık olarak dörtte üçü eğitim
faaliyetlerine ayrılmıştır.
Nakdî yardımın şarta bağlanması ile yoksul ailelerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi hedeflenmektedir. Program uygulandığı ülkelerde çok geniş sayıda aileye ulaşmasına ve büyük çapta finansal kaynak kullanmasına
rağmen, programın etkilerinin ulaşmaya çalıştığı hedef bağlamında bir hayli
sınırlı olduğunu/olacağını tahmin ve tespit etmek zor değildir. Özellikle eğitim alanında gösterilen çabanın sonuçları, devlet okullarının düşük eğitim
kalitesi, ailelerin eğitim seviyesinin düşüklüğü ve çocukların gelecek beklentilerinin düşük olması sebepleri ile etkinsiz kalmaya mahkûmdur. ŞNT doğru
bir düşünceyle ailelerin motivasyonlarını değiştirmeyi hedeflese de, özellikle
maddî gelirle ilintili motivasyonların değişiminin çok daha geniş sosyoekonomik değişimlere bağlı olması sebebiyle, bu hedef hatalı varsayımlara dayanmaktadır.4
3 ŞNT’nin Türkiye uygulaması ile ile ilgili geniş bilgi almak için bkz., Servet Özdemir, Türkiye’de Uygulanan Şartlı Nakit
Transferi Programı’nın Fayda Sahipleri Üzerindeki Etkisinin Nitel ve Nicel Olarak Ölçülmesi Projesi, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü, Ankara, 2012.
4 Türkiye’de ŞNT, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak 2003 yılından beri başarılı bir şekilde
uygulanmaktadır. Kız çocuklarının okullaşmasına daha fazla önem veren Program ilkokula devam eden kız
öğrencilere aylık 35 TL, erkek öğrencilere ise 30 TL yardımda bulunmaktadır. Ortaöğretimdeki kız çocuklarına 55
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Gelişmiş ülkelerde benzer sorunlara çözümler sadece gelir transferiyle sınırlı kalmayıp, alt gelir grubunu destekleyecek kurumsal değişikliklere gidilmektedir. Kamu işletmeciliği bağlamında kamusal hizmetin piyasa temelli
çözümler ile daha etkin bir şekilde sağlanması çoğu durumda alt gelir gruplarının avantajına olacak şekilde kamusal hizmetin kalitesini ve etkinliğini
artırabilmektedir. Gelir eşitsizliği ve eğitim bağlamında ortaya çıkan sorunları aşmak için dünyanın pek çok gelişmiş demokrasilerinde kullanılan eğitim kuponu (educational voucher) sistemi buna en güzel örnektir.
Bu çalışmada ŞNT’nin düşündürdüğü eğitim problemi bağlamında meseleye kurumsal bir değişiklik önerisi getirilerek katkı sunulmaya çalışılacaktır. Eğitim kuponu sisteminin bütün eğitim problemlerinin çözümü olacağı
iddia edilmese de, bu sistemin, mevcut ŞNT ve benzeri uygulamalardan çok
daha etkili ve hatta ucuz bir yöntem olabileceği savunulacaktır. Eğitim kuponu sistemi, gelir transferi ile ailelerin tüketim alışkanlıklarını değiştirebileceğini düşünmemekte ama alt gelir grubundaki ailelerin çocuklarına yüksek
eğitim standartları sağlayarak onlara gerçek bir fırsat eşitliği sunmaya çalışmaktadır. Üstelik bunu yaparken fazladan kamusal finansman kullanmak yerine, var olan kamusal kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlayarak hedefine ulaşmaya çalışmaktadır. Eğitim kuponu sisteminin bunu nasıl başardığı
üzerine ayrıntılı bir şekilde durmak gerekmektedir.

1. Eğitim Kuponu Sistemi
Milton Friedman “Devletin Eğitim Sektöründeki Rolü”5 adlı makalesini 1955
yılında yayınlamasının ardından, devletin eğitim sektöründeki rolünün ne
olması gerektiği üzerine yoğun bir tartışma başlamıştır. Makalesinde Friedman, ilk ve orta öğretim düzeyinde kamusal eğitimin finansmanı ile örgütlenmesinin birbirinden ayrılarak, örgütlenme kısmının serbest piyasada iş gören özel eğitim kurumları tarafından yürütülmesi gerektiğini öne sürmüştür.
Friedman, belirli gerekçelerle6 devletin ilk ve orta öğretimi kamusal para ile
TL, erkek çocuklarına ise 45 TL yardım yapılmaktadır. 0-6 yaş arası çocukların aşılarının düzenli olarak yapılması
karşılığında annelere ayda 30 TL verilmektedir. Ayrıca hamileliğin 2. ayından lohusalığın 2. ayına kadar aylık 30 TL
yardım da yapılmaktadır. Doğumun bir sağlık kurumunda gerçekleşmesi halinde tek sefere mahsus olarak anneler
70 TL daha yardım almaktadırlar. Türkiye’de Program kapsamında ulaşılan aile sayısı etkileyicidir ancak Programın
hedefleri ile kullandığı yöntemler arasındaki uyumsuzluk Türkiye’deki uygulamalar için de geçerlidir.
5 Milton Friedman, Capitalism and Freedom: Fortieth Anniversary Edition, “The Role of Government in a Free Society”,
The University of Chicago Press, London, 1992, s. 22-36.
6 Eğitimin kamusal bir hizmet olarak sadece ilk ve orta öğretimle (ABD’de 12. sınıf’a kadar) sınırlı tutuluyor olmasının
sebebini Friedman iki temel gerekçeye bağlamaktadır: İstikrarlı bir demokratik bir toplum kurabilmek için temel
siyasal konularda vatandaşın eğitimin sağlanması ve sınırlı da olsa bazı patarnalistik kaygılar. Bu iki gerekçenin
de genel kamunun yararına olacak şekilde yaygın etkisinin (neigbouring effects) olacağı iddia edilmektedir.
Demokratik toplumun ilkelerine bağlı ve temel eğitimini almış bir halkın istikrarlı ve üretken bir toplum olmaya
daha yatkın olacağı savunulmaktadır. Friedman, yükseköğretimde ise bireyler profesyonel meslek eğitimi aldıkları

Rekabet ve Hür Düşünce:
Friedman, Mill ve Eğitimde Seçme Hakkı*

Nathan Smith
Ekonomist, Fresno Pacific Üniversitesi

Çeviren: Burak Ertaştan
liberal düşünce

Yıl 19, Sayı 76, Güz 2014, s. 7-14

John Stuart Mill’in eğitimle ilgili görüşleri Milton Friedman’ınkiler kadar iyi
bilinmese de, bilinmeyi hak eder [mahiyettedir]. Mill ve Friedman, devletin
okul işletmemesi hususunda anlaşırlar, ancak farklı sebeplerle (farklı şeyleri
kastetmişlerdir en azından). Friedman, esas olarak rekabetin getirdiği verimlilik artışlarıyla ilgilenmiştir. Mill ise daha çok hür düşünceyle alâkadardır.
Mill, kendi entellektüel yolculuklarını takip eden insanlardan intişar eden
fikir çeşitliliğini değerli bulur. Fikir [özgürlüğü] üzerindeki her türlü tasallut,
ona göre menfur (anathema) bir hâdisedir. Amerika’daki devlet tedrisatının
(schooling) sonuçları hem Mill’i, hem Friedman’ı haklı çıkarmıştır.

Okul Başarısı
Devlet okulları verimlilik bakımından feci bir haldedir. Prensip olarak kamu
okullarının Bilgi Çağı’nda öne çıkması beklenir. Bilişim sektöründe okullar,
birbiriyle bağlantı halindeki bilgisayar teknolojilerinin fevkalâde hızlandırdığı [bir süreç olarak seyreden] ham-bilginin (information) işlenmesi, dağıtılması ve bilginin (knowledge) nakledilmesiyle görevlidir. Bunun yanısıra okullar, Flynn etkisinden de faydalanabilmelidir –önde gelen bilişsel psikologlar
(cognitive psychologists) her nesille birlikte ortalama zekâ (IQ) seviyesinde küçük bir artış gözlemişledir.
* Yazının Orijinali: “Competition and Free Thought: Friedman, Mill, and Educational Choice” (11 Aralık 2012), bkz : http://
www.fee.org/the_freeman/detail/competition-and-free-thought-friedman-mill-and-educational-choice
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En nihayet okullar, her geçen gün daha fazla para alıyorlar. Ulusal Eğitim
İstatistikleri Merkezi’ne (National Center for Education Statistics1) göre, sabit
fiyatlarla öğrenci başına [düşen] okul harcaması 1961-62’deki 2835 dolar seviyesinden, 2008-09’da 10964 dolar seviyesine yükseldi, ki %177’lik bir artış
demektir. Koleje giriş sınavlarına ilişkin SAT2 sonuçları ise yatay seyretmektedir.3 Lise mezuniyet derecelerinde belli bir merhale katedilmiş gibi görünse de, lise mezunları kolejlere her zamankinden daha az hazırdır.4 Daha iyi
malzeme (raw metarial), daha çok para, yeni teknoloji; buna rağmen ilerleme
kaydedememek.
Devletin eğitim sistemi merkezî olarak planlanmıştır ve kurullar tarafından yürütülür. Başka bir ifadeyle sistem[in özün]de, rekabet ve tercih [özgürlüğü] bulunmamaktadır. Bu nedenle, durağanlık (stagnation) kaçınılmazdır.
Piyasa güçlerinin hâkim olduğu yerde ise, verimliliğin artması normaldir.
Bilgisayar ve cep telefonları, yirmi yıl önceki durumlarına kıyasla muazzam
bir gelişme gösterdiler. Onlar kadar olmasa da, araba ve uçaklardaki gelişme
de müthiş. Üstelik çok daha güvenli, yakıt tasarruflu ve ilave (yeni) özelliklere
sahipler. Enerji sektöründe hidrolik parçalama (hydraulic fracturing / fracking)
teknolojisinin5 fosil yakıt arzını önemli ölçüde artırması ile, önümüzdeki birkaç onyıl içinde ABD, net enerji ihracatçısı hâline gelebilir6. Piyasa güçleri
işliyorsa, en az yenilikçi sektörler bile diğer endüstrilerce üretilen teknolojileri [kendi] verimliliklerini artırmada kullanabilirler (enerji maliyetlerini
düşürerek yada lojistik imkânlarını geliştirerek meselâ). Ne var ki üretken
yenilik (productive innovation)7 zordur ve rekabet bunun en iyi öğrenildiği
okuldur. Devlet eğitimi, bu [rekabet] mektebe devamsızlık yaptığından, bir
şey öğrenemez.
Verimsiz (poor) kamu okulları, bir bütün olarak ABD ekonomisinin önündeki en önemli darboğazı teşkil etmektedir. Saez ve Picketty’nin de belirttiği8
gibi, son dönemde eşitsizlikte görülen artışın temelinde sermaye değil, emek
1 http://nces.ed.gov/fastfacts/display.asp?id=66
2 Scholastic Aptitude Test: ABD’de yüksekokul ve üniversite okumak isteyenlerin tâbi tutulduğu sınav. (ÇN)
3 http://www.epi.org/publication/book_grad_rates/
4 http://www.dr4ward.com/dr4ward/2011/10/how-unprepared-are-high-school-students-entering-college-todayhighered-infographic.html
5 Yüksek basınçlı sıvı ile kayaları parçalama teknolojisi. Doğalgaz ve akaryakıt çıkarmada kullanılır. (ÇN)
6 http://www.pennenergy.com/articles/pennenergy/2012/11/us-to-become-net-exporter-of-oil-and-gas-by-2020report-states.html
7 Parlak bir fikir olmakla kalmayıp hayata geçirilen ve başarılı sonuçlar (özellikle iktisadî alanda) alınan yenilik
hareketleri (Mike Rea, http://www.quora.com/What-is-productive-innovation ‘dan alınmıştır)
8 Thomas Piketty and Emanuel Saez, The Evolution of Top Incomes: A Historical and International Perspective, NBER
(National Bureau of Economic Research), Working Paper 11955, http://unpan1.unu.org/intradoc/groups/public/
documents/APCITY/UNPAN027111.pdf

