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ÖNSÖZ 
 Bu çalışmayı, bilimsel etkinliğin ve bunların ürünlerinin tarihsel, sınıfsal 

ve kültürel bağlamlarından koparılarak ele alınmasına yol açan teknisist bir 

bakışın yaygınlaşması karşısında duyulan kaygı güdülemiştir. Bu kaygının 

zemininde içinde yaşadığımız tarihsel koşullarda “hâkim” bilimsel etkinliğin ve 

onun ürünlerinin, eşitsizliği ve baskının çeşitli araçlarını ve biçimlerini 

üretmekte başarıyla kullanılması olgusu bulunmaktadır. Bu nedenle, bu 

çalışmada bilimsel üretimin “nötr” bir etkinlik olup olmadığı tartışılmıştır. 

 Beni bu çalışmayı gerçekleştirmeye iten ikinci temel güdü anaakım 

eğitim iktisadı literatüründe yer alan temel argümanların dayandığı 

araştırmaların farklı bir perspektiften çözümleme ve değerlendirmesini yapma 

ihtiyacıdır. Böylece belirtilen araştırmalara hâkim olan bilim yaklaşımı 

çerçevesinde dayanılan kavramsal/kuramsal bilgi birikimi, kullanılan yöntem, 

incelenen kapsam, araştırma sonuçları ve bunların politika doğurguları 

arasındaki bağlantılara ilişkin eleştirel bilgiye ulaşmak hedeflenmiştir.  

 Bu çalışmanın kapsamının geniş olması, bu çalışmanın temel 

başlıklarının her birine ilişkin olarak daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasını 

gerekli kılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma bu türden yeni çalışmalara 

rehberlik edebilirse, amaçlarından birisine daha ulaşmış olacaktır. 

 Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde birçok kişinin değerli 

emekleri vardır. Her şeyden önce bu çalışma süresince bana maddi ve 

manevi desteklerini sunan annem Feride ve babam Turgut Abalı’ya 

teşekkürlerimi sunarım. Bu çalışmanın her aşamasında aydınlatıcı ve eleştirel 

rehberliğiyle bana yol gösteren sevgili hocam Prof. Dr. Işıl Ünal’a da sonsuz 

teşekkür borçluyum. 

          

H. Gürkan ABALI 

    

 

 

 

 

 

 



 iii

ÖZET 
 

ANAAKIM EĞİTİM İKTİSADININ KURAMSAL TEMELLERİNE İLİŞKİN 
ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME 

Abalı, H. Gürkan 

Doktora, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Bölümü 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Işıl Ünal 

2011, 305 sayfa 

 

Bu araştırma, anaakım eğitim iktisadı literatüründe yer alan temel 

argümanların dayandığı araştırmaları, eğitim ekonomi politiğinin kavramsal 

araçlarıyla çözümlemek ve bu araştırmalarla liberal ve neoliberal eğitim 

politikaları arasındaki ilişkileri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaçla öncelikle anaakım eğitim iktisadının doğuş koşullarına, teorik ve 

yöntembilimsel arka planına, anaakım eğitim iktisadına yöneltilen eleştirilere 

ve eğitim ekonomi politiğine ilişkin kuramsal bir tartışma yapılmıştır. Ardından 

tarihsel ve tematik ölçütlere göre bir grup anaakım eğitim iktisadı araştırması 

çözümlenmek ve değerlendirilmek üzere belirlenmiştir. Seçilen araştırmalara 

hâkim olan bilim yaklaşımının belirlediği çerçevede bu araştırmaların 

dayandığı kavramsal/kuramsal bilgi birikimi, inceledikleri kapsam, kullandıkları 

yöntemler, ulaştıkları sonuçlar ve bunların politika doğurguları arasındaki 

bağlantılar çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu bağlantıların 

çözümlenmesinde ve değerlendirilmesinde, eğitim ekonomi politiğinin 

kavramsal/kuramsal çerçevesinden yararlanılmıştır.  

Pozitivist paradigma çerçevesinde anaakım iktisadın kuramsal ve 

yöntembilimsel önkabullerine dayanan ve nicel yöntemler kullanan bu 

araştırmaların eğitimsel gerçekliği, aşırı analitik ve parçalı, dogmatik, mekanik, 

normatif, çelişkisiz ve yapısalcı yansıttığı bulgulanmıştır. Ayrıca çözümlenen 

araştırmaların pozitivist paradigma çerçevesinde kapsamlarına, kullandıkları 

yöntem setine ve ulaştıkları bulgulara ilişkin ortak özellikleriyle liberal ve 

neoliberal eğitim politikalarının uyumlu olduğu, bazı araştırmaların liberal ve 

neoliberal eğitim politikalarına rehberlik etmek için yapıldıkları ve bütün 

araştırmaların liberal ve neoliberal eğitim politikalarının uygulanması için 
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ihtiyaç duyulan ideolojik atmosferin üretilmesine katkıda bulundukları 

sonucuna varılmıştır.  
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ABSTRACT 
A CRITICAL ANALYSIS ON THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE 

MAINSTREAM EDUCATIONAL ECONOMICS 
Abalı, H. Gürkan 

PhD, Department of Educational Economics and Planning 

Thesis Advisor: Prof. Dr. Işıl Ünal 

2011, 305 pages 

 

This study was realized in order to analyze the researches on which the 

fundamental arguments in the mainstream educational economics literature 

are based and to assess the relations between such researches and the 

liberal and neoliberal education policies by using the conceptual tools of the 

political economy of education. For this purpose, first of all a theoretical 

argument on the birth conditions, theoretical and methodological background 

of and the critiques against the mainstream educational economics was done 

as well as a brief theoretical argument on the political economy of education. 

Then, using historical and thematic criterias, a set of mainstream educational 

economics researches was selected in order to analyze and assess the 

conceptual/theoretical knowledge background they are based on, the methods 

they used, the findings they reached and the policies they implied within the 

framework of positivist paradigm. While analyzing and assessing these 

researches, conceptual/theoretical framework of the political economy of 

education was utilized.  

In this study, it was found that the researches based on the positivist 

paradigm, on the theoretical and methodological assumptions of the 

mainstream economics and therefore using only quantitative research 

methods reflect the educational reality excessively analytical, fragmented, 

dogmatic, mechanical, normative, noncontradictorily and as timeless 

structures. Furthermore, the common features related to the scopes, to the 

methods and to the findings of the analzed researches within the positivist 

paradigm were found to be in conformity with the liberal and neoliberal 

educational policies. It was also found that some of these researches were 

produced in order to guide the liberal and neoliberal education policies and all 

of the researches contributed the production of the ideological atmosphere 
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necessary for the implementation of the liberal and neoliberal educational 

policies.  
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BÖLÜM  I 
GİRİŞ 

 
Problem 

Genel olarak bilimi ya da belirli bir bilim dalını konu edinen herhangi bir 

araştırmaya, bilimin sosyal bir olgu olduğu gerçeğini temel alarak başlamak 

gerektiği ileri sürülebilir. Bilimi toplumdan soyutlamaya yönelik karşı 

yaklaşımların ise, bilim olgusunu bilimsel olarak çözümleme çabalarını 

güçleştireceği düşünülebilir. Ercan (1998 a, s.127), bilimin özünde toplumsal 

bir olgu olduğunu ve verili bir tarihsel ve toplumsal ilişkiler dolayımında 

gerçekleştiğini ifade etmektedir. Ercan’a (1998 a, s.127-128) göre bilimsel olan 

iki anlamda sosyaldir: İlk olarak bilim verili bir tarihsel/toplumsal çerçeve içinde 

ve toplumun diğer yönleri ile ilişki halinde kendini inşâ eder. İkinci olarak 

bilimsel faaliyetin kendisi sosyal bir eylemlilik halidir, yani, bilimsel süreç bir dizi 

insan ve bu insanların etkinliği (araştırmaları) ve sonuçta başarıları (bilgi 

üretimi) dolayımında gerçekleşir. Bu çerçevede, biliminsanlarının, bilimsel 

etkinliklerin ve bunların sonuçlarının, ideolojilerden arınık olmayan bir kültürel 

alanın parçası oldukları, bilimsel üretim yapan öznelerin ve bilimsel 

araştırma/öğretim etkinliklerinin belirli toplumsal koşullar içinde yer aldıkları ve 

bilimsel ve eğitimsel etkinliklerin kapsamlarının da bu koşullardan yansıdıkları 

biçiminde bir yargıda bulunmak mümkündür.  

Bilimi konu edinen herhangi bir araştırmada yanıtlanması ya da en 

azından tartışılması gereken temel sorulardan birisi, bilim olgusunu diğer 

toplumsal olgulardan ayıran özelliklerin ne olduğudur. “Bilimi bilim yapan 

özellikler nelerdir?” biçiminde de ifade edilebilecek olan bu temel sorunun 

tartışılması, bilimin çeşitli boyutlarının, toplumsal ilişkiler sistemi içindeki 

konumunun, ürünlerinin ve etkilerinin ne olduğu konusunda aydınlatıcı 

olacaktır.   

Bilimi diğer toplumsal etkinliklerden ve süreçlerden ayıran ilk temel 

özelliği onun özünde bir bilgi üretme/bilgilenme etkinliği olmasıdır. Bir bilgi 

üretme/bilgilenme etkinliği olarak bilimin onu diğer bilgi üretme ve bilgilenme 

etkinliklerinden ayıran daha somut özelliği ise bilim etkinliğinin üzerinde belirli 

bir düzeyde uzlaşma sağlanmış olan kontrollü bir yöntem setiyle 

gerçekleştirilmesidir. Yöntemli bilgi üretme/bilgilenme etkinliğinin öneminin, 
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bilme ediminin toplumsal öznelerin merkezi edimlerden birisi olmasından 

kaynaklandığı; bilme ediminin, öznelerin yapma, isteme, seçme ve reddetme 

gibi diğer temel edimlerini mümkün kıldığı ve onların toplumsal güçlerini belirli 

sınırlar içinde etkilediği ileri sürülebilir. Öznelerin kendileri ve doğal/toplumsal 

çevreleri üzerindeki etkinliklerini arttırabilmeleri için inşa ettikleri ve/veya 

kullandıkları bilginin, gerçekliği belirli bir ölçüde geçerli olarak yansıtması 

ve/veya öznelerin toplumsal konumlarını meşrulaştırması gerektiği 

düşünüldüğünde, çeşitli bilim paradigmalarına dayanan metodolojik 

yaklaşımlar arasındaki ve dolayısıyla hangi bilginin bilimsel olduğu 

konusundaki çekişmenin kaynaklarından birinin çeşitli toplumsal öznelerin 

ihtiyaçları ve aralarındaki güç mücadeleleri olduğu söylenebilir. 

Doğayı ve toplumu anlama, açıklama ve/veya dönüştürme sürecinde 

doğanın ve toplumun geçerli bilgisine ulaşma çabası, sadece modern veya 

sadece Batılı bir olgu değildir. İçinde yaşadığımız kapitalist toplumda bilimin 

kurumsallaşmış olması, bilimsel etkinliklerin kapitalizmle başladığı şeklinde 

anlaşılmamalıdır. Doğal ve toplumsal değişimin özünde bir mücadele ve 

gelişme süreci olduğu ve mücadele ve gelişmenin geçerli ve/veya 

meşrulaştırıcı bilgiye olan ihtiyacı yeniden ürettiği ve bu nedenle bilgi üretim 

süreçlerini insanlık tarihi boyunca koşulladığı ve şekillendirdiği düşünülebilir. 

Bu çerçevede insanlık tarihinde gözlenen çeşitli toplum biçimlerinde, tarihsel 

süreç boyunca etkilenme düzeyi ve etki alanı gittikçe genişleyen bir bilim 

olgusundan söz etmek mümkündür. Örneğin kapitalizmin rekabet ve bilimsel 

üretim dolayımıyla üretici güçleri geliştirme ve bilimin de parçası olduğu 

toplumsal etkinlikleri üretim ilişkileri içine çekme -örneğin bilimi ve eğitimi 

metalaştırması- konusunda önceki toplum biçimlerinden daha etkili olduğu 

yönünde bir yargıda bulunulabilir.  

Kapitalizmde bilim kurumsallaşmış ve uzmanlaşmanın derinleşmesiyle 

disiplinler çeşitlenmiştir. Bu olgu yeni disiplinlerin tesadüfî olarak ve 

kendiliğinden ortaya çıktıkları biçiminde yorumlanmamalıdır. Bu bağlamda 

herhangi bir disiplinin ortaya çıkabilmesi için öncelikle onun toplumsal güçler 

tarafından bir ihtiyaç olarak hissedilmesinin gerektiği ileri sürülebilir. Yine de 

ihtiyacın ilgili disiplinin ortaya çıkması için tek başına yeterli olmayabileceği; 

geçmiş bilgi birikiminin ve mevcut gelişkinliğin yeni bir alanda ve belki de yeni 

yöntemlerle araştırma yapmayı mümkün kılmasının da gerekli olduğu 
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söylenebilir. Bu nedenle herhangi bir disiplinin doğuşunu araştırmanın, o 

disiplinin nesnel ve öznel doğuş koşullarını araştırmak anlamına geleceği 

yönünde bir yargıya varılabilir.  

Bu çalışmanın konusunu oluşturan anaakım eğitim iktisadı yakın 

tarihlerde disiplinleşmiştir. Ünal (2006, s.148), eğitim ekonomisi olarak 

tanımlanan disiplinin, marjinalist devrimi takip eden ve klasik politik iktisattan 

neoklasik Ortodoks iktisada geçişi izleyen dönemde ortaya çıktığını ifade 

etmektedir. Ünal (1996, s.73)’a göre, İnsan Sermayesi Kuramı (Neoklasik 

İşgücü Piyasası Kuramı) kaynağını, Alfred Marshall ve John Bates Clark’ın 19. 

yy. başında yaptıkları ve marjinalist devrimin çerçevesini çizen çalışmaların 

sonuçlarından alır. Bazı yazarlar, eğitimin iktisadi analizinin daha eski 

tarihlerde de iktisat disiplinin bir dalı olarak mevcut olduğunu ileri 

sürmektedirler. Örneğin Woodhall (1987a), eğitimin iktisadi analizini Adam 

Smith’in çalışmalarına kadar götürmektedir. Eğitimin iktisadi analizinin tarihine 

ilişkin tartışmalı duruma rağmen eğitim iktisadı disiplininin 60’lı yıllarda İnsan 

Sermayesi1 Kuramı’nın (İSK) gelişimine koşut olarak ortaya çıktığına ve 

İSK’nın anaakım eğitim iktisadı disiplini olduğuna ilişkin yaygın bir kabul vardır.  

Anaakım eğitim iktisadının niteliklerinin, ancak ve ancak onun parçası 

olduğu ve iç içe geçtiği kapitalist formasyonla etkileşimleri üzerinden 

anlaşılabileceği öne sürülebilir. Sosyo-ekonomik formasyonlar, belirli bir 

tarihsel dönemde ve mekânda var olan ve birbirleriyle etkileşim halindeki 

birçok alt sistemi içeren bütünlükler olarak kavranabilir. Sosyo-ekonomik 

formasyonlar, insanların her türden ihtiyacının karşılanması ve çıkarlarının 

korunması ve geliştirilmesi için zorunlu olan toplumsal üretimin çerçevesini ve 

en genel niteliklerini belirlerler. Bu nedenle sosyo-ekonomik formasyonlar, 

politik sistemlerin, ideolojilerin ve kültürlerin üretimini de kapsayacak biçimde 

geniş anlamıyla toplumsal üretim sistemleri olarak da kavranabilirler. Bu 

çerçevede ihtiyaçların belirli aralıklarla sürekli olarak karşılanması 

zorunluluğunun ve çıkarların korunması ve geliştirilmesine yönelik eğilimin 

sürekliliğinin geniş anlamıyla toplumsal üretimin de sürekli olmasını gerektirdiği 

belirtilmelidir. Bu gerekliliğin ise sosyo-ekonomik formasyonun kendisini 
                                                 
1 “Human capital” deyimi Türkçe’ye “beşeri sermaye” olarak da çevrilebilmektedir. Bu 
çalışmada “beşeri sermaye” adlandırması yerine, “insan sermayesi” biçimindeki yaygın 
kullanıma uyulmuştur.   
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yeniden üretmesinin ya da toplumsal yeniden üretimin temel nedeni olduğu 

düşünülebilir. Bilimin sosyo-ekonomik formasyon içindeki ve geniş anlamıyla 

toplumsal yeniden üretimdeki konumunun ve etkilerinin araştırılmasının ise, 

onun ilişkilerine ışık tutarak temel niteliklerinin aydınlatılmasına katkıda 

bulunacağı ifade edilebilir.  

Bilme ve öğrenme etkinliklerinin hem kendiliğinden hem de 

kurumsallaştırılmış biçimlerinin, insanın bütün etkinliklerinde belirli ölçülerde 

etkili oldukları düşünülebilir. Bu olgu, bilme ve öğrenme etkinliklerinin ve 

bunların sonuçlarının, sosyoekonomik formasyonun bütün düzlemlerinde 

gözlenebileceği anlamına gelir. Anaakım eğitim iktisadı literatüründe ise, bilme 

ve öğrenme etkinliklerinin bu çok düzlemli varoluşunun görmezden gelindiği ve 

bilme ve öğrenme etkinliklerinin ekonomik alanla formal eğitim alanına 

sıkıştırıldığı ve bu durumun bilme ve öğrenmenin sosyoekonomik formasyonun 

çeşitli düzlemleriyle olan ilişkileri konusunda bir tür indirgemeciliği doğurduğu 

öne sürülebilir.  

Bilimin, parçası olduğu sosyo-ekonomik formasyonla ilişkileri çeşitli 

düzlemlerde çözümlenebilir. Her sosyo-ekonomik formasyon gibi kapitalist 

formasyonda da maddi yaşamın iktisadi yeniden üretimi en önemli toplumsal 

alanlardan birisidir. Bilindiği üzere kapitalist toplumun çekirdeğini, etki alanı 

gittikçe genişleyen meta üretimi ve dolaşımı oluşturur. Kapitalizmin 

“gelişmesiyle”, bilim ve eğitim alanlarındaki metalaşmanın da derinleştiği ve bu 

alanların sermaye birikim alanları olarak yeniden düzenlemeye çalışıldığı 

gözlenmektedir. Bilim ve eğitim kurumlarının ticarileştirilmeleri ve 

özelleştirilmeleri; bilim ve eğitim çalışanlarının çalışma koşullarının 

esnekleştirilmesi; bilgi ticaretinin önündeki ulusal ve uluslararası yasal 

engellerin temizlenmesi vb. uygulamalar bilim ve eğitim alanlarının kâr ve 

birikim alanı olarak yeniden yapılandırılmakta olduklarına işaret etmektedir. 

Örneğin özellikle internet ortamında bilimsel makale, broşür, kitap, vb. 

ürünlerin ticaretinin yapıldığı büyük bir piyasa oluşmuş durumdadır. Bu 

bağlamda eğitim iktisadı disiplininin de diğer disiplinler gibi metalaşma 

sürecinden etkilenmekte olduğu söylenebilir.  

Bilim ve kapitalist formasyon arasındaki bir başka etkileşimin sermaye 

birikimi, kâr maksimizasyonu ve rekabet dolayımıyla gerçekleşmekte olduğu 

düşünülebilir. Sermaye birikimi, kâr maksimizasyonu ve rekabet olgularının 
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hem yeni metalar üretme hem de metaların üretim maliyetlerini düşürme 

gereksinimlerini doğurduğu ileri sürülebilir. Bu gereksinimlerin iktisadi gücü 

elinde tutan toplumsal kesimlerin ihtiyacı olduğu ve yeni bir tüketim nesnesinin 

üretilmesi ve/veya üretim araçlarının ve emek-gücü niteliklerinin geliştirilmesi 

süreçlerinde özellikle uygulamalı bilimlerin toplumsal gücü elinde tutanlar 

açısından vazgeçilmez olduğu belirtilmelidir. Bu çerçevede AR-GE olarak 

bilinen etkinliklerin en temel çıktısının rekabet gücünü arttırmak olduğu ve bu 

süreçte bilimlerin doğrudan üretici güç olma niteliklerinin öne çıktığı öne 

sürülebilir. Bu olgunun en önemli teorik sonucu ise bilimin gelişimine katkıda 

bulunduğu araçların toplumsal güçlerle ilişkileri açısından nötr olmadıkları 

gerçeğidir. Anaakım eğitim iktisadının da sermaye birikim süreçleriyle ilişkisi 

açısından nötr olmadığı ve çeşitli dolayımlarla kapitalizmin iktisadi yeniden 

üretimine katkıda bulunduğu ileri sürülebilir. Ünal (2006, s.147-148), eğitim 

ekonomisi adıyla anılan çalışma alanının ortaya çıkışının, üretim faktörlerinden 

biri olarak ele alınan emek-gücünün kapitalist üretim örgütlenmesi içinde 

oynadığı rolün, sahip olduğu bilgi, beceri ve benzeri niteliklerle ilişkili görüldüğü 

bir döneme rastladığını ifade etmektedir. Araştırma konularından birisi emek-

gücünün kapitalist üretim örgütlenmesi içindeki rolü olan eğitim iktisadının 

iktisadi gücü elinde tutanlar açısından öneminin, bu disiplinin ürettiği ve 

üreteceği bilginin rekabet gücünün arttırılması, kâr maksimizasyonu ve 

sermaye birikiminin hızlandırılması için ihtiyaç duyulan emek-gücü niteliklerinin 

bilinçli olarak üretilmesinde kullanılabilme potansiyeli olduğu düşünülebilir. Ne 

var ki anaakım eğitim iktisadı literatüründe özünde üretim araçlarını özel mülk 

edinen kesimlerin kısmi çıkarlarına hizmet eden bilgi üretimi, genel faydaya 

hizmet ediyormuşçasına sunulmaktadır.  

 Bilimi ideolojiden ayıran sınırlar üzerindeki tartışma birbirlerinden 

oldukça farklı yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşımlar 

en genel anlamıyla her toplumsal bilinç biçimini ve doğal olarak bilimi de bir tür 

ideoloji olarak gören yaklaşımlarla, üzerinde bazı kesimlerin belirli düzeylerde 

toplumsal uzlaşmaya vardığı paradigmatik ve dolayısıyla yöntembilimsel 

ölçütleri kullanarak bilimi ideolojiden ayıran yaklaşımlar olarak iki temel 

kategoriye ayrılabilirler. Bu çerçevede bilimsellik etiketinin üretilmesinde 

başvurulan paradigmatik ve ona bağlı yöntembilimsel ölçütler üzerinde bütün 

bilim dünyasını kapsayan bir uzlaşının olmadığı da belirtilmelidir. Bilim-ideoloji 



  

15
                                                                    

                                

                                                                                                                                          
   

ilişkileri konusundaki ve paradigmatik-yöntembilimsel ölçütler üzerindeki farklı 

yaklaşımların tartışmalı durumuyla karşılaştırıldığında, bilimin sosyo-ekonomik 

formasyonun ideolojik yeniden üretiminde oynadığı rolün daha belirgin olduğu 

düşünülebilir. Kezâ bilim-ideoloji ve bilim paradigmaları-yöntembilim 

tartışmalarında hangi kampta yer alınırsa alınsın, bilimin toplumsal 

etkilerinden birisinin ideolojik olduğu kolaylıkla gözlenebilmektedir. Daha açık 

bir anlatımla, bilimin toplumsal bilinç ve dolayısıyla ideolojik yeniden üretim 

üzerindeki etkilerinin belirli toplumsal düzlemlerde somutlaştıkları ve 

gözlenebilir hale geldikleri söylenebilir. Bu toplumsal düzlemlerden birisi, bilim 

ve eğitim kurumlarının da parçası olduğu politik sistemlerdir. Birçok ülkede 

bilim ve eğitim kurumlarının resmî amaçları arasında siyasal iktidarı elinde 

tutan toplumsal kesimlerin çıkarlarını temsil eden ideolojik öğeler yer 

almaktadır. Uluslararası kurumların bilimsel ve eğitimsel faaliyetlerine de belirli 

kurumsal ideolojilerin rehberlik ettiği öne sürülebilir. Siyasal ve iktisadi gücü 

elinde tutanların doğrudan veya dolaylı çıkarlarını temsil eden egemen 

ideolojilerin birçok durumda araştırma ve öğretim faaliyetlerinin amaçları, 

içerikleri, yöntemleri ve sonuçları üzerinde etkili olduğu gözlenebilmektedir. Bu 

sınırlandırmalar ve yönlendirmeler altında üretilen ve yayılan bilginin ise çoğu 

durumda egemen ideolojilerle uyumlu olduğu gözlenmektedir.         

Bu çalışmanın konusunu oluşturan anaakım eğitim iktisadının da belirli 

niteliklerinden dolayı egemen ideolojilerle uyumlu olduğu öne sürülebilir. Eğitim 

iktisadının İSK çerçevesinde disiplinleştiği ve bu disiplinin daha doğuşundan 

itibaren anaakım iktisadın kavram ve araçlarını kullanan bir disiplin olarak 

biçimlendiği söylenebilir. İnsan Sermayesi Kuramı, Neoklasik İşgücü Piyasası 

Kuramı’na dayanır. Neoklasik işgücü piyasası çözümlemesi 1950 ve 60’lı 

yıllarda yapılan kuramsal çalışmalarla İSK’na doğru evrilmiştir (Ünal, 1996, 

s.75). Fine (1999), yeni ev ekonomisinde, kurumsal iktisatta ve yeni politik 

ekonomide, aile, kurumlar ve siyaset alanlarının, optimizasyon peşindeki 

rasyonel bireylerin (davranışlarının) çıktısı olarak piyasa alanlarına 

indirgendiğini ve diğer bilim disiplinlerinin iktisat tarafından “kolonileştirilme” 

sürecinde olduklarını ifade etmektedir. Fine (1999), bu süreçte, anaakım 

iktisadın teorik ve yöntembilimsel kabullerinin diğer bilim alanları tarafından 

devralınmakta olduğunu belirtmektedir. Fine (2002), varolan entellektüel 

manzarayı “iktisat emperyalizmi” kavramıyla nitelendirmiştir. Anaakım iktisadın 
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bilim ve eğitim alanlarındaki bu hegemonyasının iktisadi ve siyasal iktidarı 

elinde tutanların güçlerini çeşitli dolayımlarla yansıttığı yönünde bir yargıda 

bulunmak mümkündür. Anaakım eğitim iktisadının anaakım iktisadın bir 

“kolonisi” olmasının ise ona egemen ideolojilere uyumlu olmasını sağlayan 

temel nitelikleri kazandırdığı düşünülebilir. 

Liberal ve neo-liberal ortodoks iktisatçıların anaakım iktisadın saf bilim 

olduğuna ilişkin sarsılmaz itikatleri bir tarafa, anaakım iktisadın dayandığı 

pozitivist paradigmanın ve ona bağlı olarak üzerinde inşa edildiği kuramsal ve 

yöntembilimsel varsayımların kapitalizmde egemen konumda olan toplumsal 

kesimlerin çıkarlarını yansıtan ideolojilerle uyumlu olduğu öne sürülebilir. 

Üretim araçları ve emek-gücü üzerindeki özel mülkiyetinin olumlanması, öznel 

değer kuramının kabul edilerek emek-gücü sömürüsünün gizlenmesi, 

piyasanın optimum düzenleyici mekanizma olarak kabul edilmesi ve 

doğallaştırılması, rekabetin olumlanması ve onun askeri-politik yıkıcı 

biçimlerinin görmezden gelinmesi, insanın ekonomik niteliklerinin ve 

davranışlarının onun diğer niteliklerinden ve etkileşimlerinden soyutlanması ve 

ekonomik alanın göreli belirleyiciliğinin abartılması vb. öncüllere dayanan 

anaakım iktisadının bilim kurumlarındaki mevcut konumunun ise bu disipline 

toplumsal gücü elinde tutanlar tarafından verilen politik destekle ilişkili olduğu 

ileri sürülebilir. Anaakım iktisatla aynı bilim paradigmasına dayanan ve 

dolayısıyla aynı kuramsal ve yöntembilimsel varsayımları paylaşan anaakım 

eğitim iktisadının eğitim ekonomisi alanında anaakım iktisadın temel içeriğini 

farklı biçimlerde yeniden üretmekte olduğu düşünüldüğünde anaakım iktisatla 

egemen ideolojiler arasındaki uyumlu ilişkinin bir türevinin, onun “kolonisi” olan 

anaakım eğitim iktisadıyla egemen ideolojiler arasında da var olduğu 

söylenebilir. Ne var ki ideolojik yeniden üretimle anaakım iktisat ve onun 

“kolonileri” arasındaki bu ilişkilere ne anaakım iktisat ne de onun 

“kolonileştirdiği” disiplinlerin literatüründe değinilmemektedir. Bu sansürleme 

eğiliminin kendisinin de bu disiplinlere egemen güçlerle ve onların 

ideolojileriyle uyumlu bir nitelik kazandırdığı vurgulanmalıdır. Bu tez 

çalışmasıyla anaakım iktisadın anaakım eğitim iktisadının egemen güçler ve 

egemen ideolojilerle ilişkileri de tartışılacaktır. 

Birçok ülkede bilim ve eğitim kurumları politik sistemlerin parçası olarak 

örgütlenmişlerdir. Politik sistemlerin parçası olan bilim ve eğitim kurumlarında 
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bilgi üretimi ve öğrenme etkinliklerinin tahsis edilmiş kaynaklarla ve esneklik 

düzeyi değişebilen çeşitli programlarla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bilim ve 

eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu kaynakların nitelik ve nicelikleriyle, bu 

kurumların izlediği araştırma ve eğitim programlarının niteliklerinin birçok 

ülkede siyasal ve ekonomik güçlerin ihtiyaçlarını ve aralarındaki mücadeleleri 

yansıttığı söylenebilir. Toplumsal güçlerin ihtiyaçları ve aralarındaki 

mücadelelerle bilim ve eğitim kurumlarının amaç, yönetim ve finansal 

yapılarının, izledikleri araştırma ve eğitim programlarının, bilimin ve eğitimin 

ürünlerinin niteliklerinin ve bunların kullanılma biçimlerinin etkileşimleri 

gözlenebilir olgulardır. Ne var ki anaakım eğitim iktisadı literatüründe 

kurumsallaşmış bilimin ve eğitimin sosyoekonomik formasyonun çeşitli 

boyutlarıyla olan ilişkileri ekonomi ve eğitim alanıyla sınırlanarak yüzeysel bir 

biçimde yansıtılmaktadır. 

Politik alanın bilim ve eğitim üzerindeki etkilerinin en açık biçimiyle 

egemen bilim ve eğitim politikalarında görünür hale geldiği düşünülebilir. Ercan 

(1998 a, s.62), kapitalist dünya sisteminin bütünsel olarak 1970’lerden itibaren 

bunalıma girmesinin neo-liberal ideolojinin yükselmesine neden olduğunu ve 

bu ideolojinin temel yöneliminin bunalıma karşı bir dizi ekonomi-politikanın 

üretilmesi yönünde gerçekleştiğini söylemektedir. Ercan’a (1998 a, s. 63) göre, 

neoliberalizmin piyasa yönelimli oluşu, kapitalist toplumsal ilişkilerin artan 

oranda ekonomik alana çekilmesine ve bu anlamda toplumsal ve siyasal 

ilişkilerin piyasanın yani ekonomik ilişkilerin içinde yeniden tanımlanmasına 

neden olmuştur. Ercan (1998 a, s.63), devletin, ekonomik yaşama 

müdahalesinin azaltılmasının ve örneğin kamu hizmetlerinin kısıtlanmasının 

neoliberallerin temel argümanı olmasına rağmen, bu durumun devletin 

ekonomik ilişkiler içinde sönümlenmesi anlamına gelmediğini söylemektedir. 

Ercan’a (1998 a, s.63) göre, toplumsal ilişkilerin ekonomik ilişkiler olarak 

yeniden tanımlanması ve devletin kamu hizmetleri alanından çekilmesi 

yaşamın birçok alanında olduğu gibi “eğitim” üzerinde de etkili olmuştur.  

Neoliberal eğitim politikalarının hedeflediği değişiklikler, toplumun bütün 

kesimlerini -olumlu ya da olumsuz olarak- aynı nitelik ve düzeyde 

etkilememektedir. Daha açık bir ifadeyle, bütün politikalar için geçerli olduğu 

gibi neoliberal eğitim politikalarının da koruduğu ve geliştirdiği kısmi toplumsal 

çıkarlar söz konusudur. Üstelik bu politikaların olumsuz etkilediği toplumsal 
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kesimlerin toplumun çoğunluğunu oluşturduğu ileri sürülebilir. Bu durum, 

toplumun geniş kesimlerini olumsuz olarak etkileyen ve buna bağlı olarak 

çelişkileri derinleştirdiği apaçık olan neoliberal eğitim politikalarının hangi 

araçlarla uygulanabilmekte olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Politika 

yapmanın olası bütün araçlarına ilişkin böylesi bir sorgulama başka 

çalışmaların konularını oluştursa da, herhangi bir politikanın bazı temel 

araçlara başvurulmadan uygulanamayacağı ileri sürülebilir: 

Bu araçlardan ilki, politikaların oluşturulmasından ve uygulanmasından 

sorumlu örgütlü yapılardır. Uygulanmakta olan eğitim politikalarının yukarıdaki 

ortak özelliklerinin yanı sıra, hemen hemen bütün ülkelerde bu politikaların, 

GATS vb. uluslararası anlaşmalar ve DB, IMF, AB, NAFTA, APEC, DTO, 

OECD vb. uluslararası örgütler tarafından belirlenen çerçevede devletler eliyle 

sürdürülmekte olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Belirli bir politikanın üretilmesi ve uygulanması için zorunlu olan bir diğer 

aracın bilimsel ve/veya meşrulaştırıcı bilgi olduğu düşünülebilir. Birçok devletin 

ve birçok uluslararası kurumun bünyesinde, politikalara rehberlik etmesi 

ve/veya onları meşrulaştırması için ihtiyaç duyulan bilginin üretilmesi amacıyla 

oluşturulmuş araştırma kurumları bulunmaktadır. Örneğin IMF, Dünya Bankası, 

Avrupa Birliği ve UNICEF gibi uluslararası kurumlar, eğitim politikalarına 

rehberlik etmesi amacıyla kendi araştırmacı kadrolarıyla ve kendi kaynaklarıyla 

çok sayıda araştırma gerçekleştirmişlerdir. Anaakım eğitim iktisadı 

literatüründe en çok atıfta bulunulan araştırmalardan bazıları –örneğin 

Psacharopoulos (1980)- adı geçen kurumlar adına üretilmişlerdir.  

Belirli bir politika için gerekli olan toplumsal rızayı üretmenin bir başka 

aracıysa politikalarla uyumlu ideolojilerin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. 

Uzun zamandan beri belirli bir ideolojinin toplumsal yaygınlığının maddi güç 

olduğu bilinmektedir. Daha özlü bir anlatımla, toplumsal güç biriktirmenin ve 

bu gücü belirli hedeflere yöneltmenin temel araçlarından birisi ilgili politikalara 

uygun ideolojilerin üretilmesidir. Neoliberal eğitim politikalarının uygulanması 

sürecinde de bu politikalarla uyumlu bir ideolojik iklim üretilmiştir. Bu 

çerçevede neoklasik iktisadın ve onun bir “sömürgesi” olan anaakım eğitim 

iktisadının egemen güç ilişkilerini -örneğin sermaye ve piyasa sözkonusu 

olduğunda- olumlayan ya da en azından olumsuzlamayan argümanlara ve 

önkabullere dayanmalarının, bu disiplinlere, egemen politikalarla uyumlu bir 
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nitelik kazandırdığı söylenebilir. Ne var ki ne anaakım iktisatçıların ne de 

anaakım eğitim iktisatçılarının, disiplinlerinin objektif, değerden arınık ve 

tarafsız olup olmadığına ilişkin herhangi bir bilimsel şüphe taşıdıkları 

söylenemez. Bilimsel etkinliğin ve bunların ürünlerinin tarihsel, sınıfsal ve 

kültürel bağlamlarından koparılarak ele alınması yönündeki bu kaygı verici 

teknisist bakış oldukça yaygındır. Teknisist bakışın yaygınlaşması karşısında 

duyulan kaygının zemininde içinde yaşadığımız çağda ve toplumda egemen 

bilimsel etkinliğin ve onun ürünlerinin, gittikçe artan ölçüde eşitsizliği ve 

baskının çeşitli araçlarını ve biçimlerini üretmekte başarıyla kullanılması 

olgusu bulunmaktadır. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler hala insanlığın 

genel refah düzeyinin artmasına yönelik değildir. Örneğin kimyasal ve nükleer 

silahların geliştirilmesi, uzay araştırmaları vb. için yapılan israfla, insanların 

daha iyi yaşaması için yapılan harcamalar arasındaki uçurum artmaktadır 

(Mandel, Singer, Vilas ve Macdonald, 1991, s. 53). 

Bu tez çalışmasıyla anaakım iktisadın “sömürgelerinden” birisi olan 

anaakım eğitim iktisadının objektif, değerden arınık ve tarafsız olup olmadığı 

tartışılacaktır. Bu nedenle bu çalışmanın problemi, anaakım eğitim iktisadı 

araştırmalarını toplumsal yeniden üretimle ve toplumsal güçlerin ihtiyaçları, 

çıkarları ve mücadeleleriyle ilişkileri içinde eğitim ekonomi politiğinin kavramsal 

araçlarını kullanarak farklı bir perspektiften incelemektir. Bu çerçevede 

egemen bilimsel etkinliğin, bilimsel ürünlerin ve bunların kullanılma amaçları ve 

biçimlerinin çeşitli toplumsal grupların aralarındaki güç ilişkilerinden ve bunları 

yansıtan politikalardan bağımsız olup olamayacağı bir grup anaakım eğitim 

iktisadı araştırması üzerinden sorgulanacaktır. 
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Araştırmanın Amacı 
Bu araştırma, anaakım eğitim iktisadı literatüründe yer alan temel 

argümanların dayandığı araştırmaları eğitim ekonomi politiğinin kavramsal 

araçlarıyla çözümlemek ve bu araştırmalarla “liberal ve neoliberal eğitim 

politikaları” arasındaki ilişkileri değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırmayla, belirtilen araştırmalara hâkim olan bilim yaklaşımı, 

araştırmalarda kullanılan yöntem, dayanılan kavramsal/kuramsal bilgi birikimi, 

araştırma sonuçları ve bu araştırmaların politika doğurguları arasındaki 

bağlantılar çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir. Söz konusu bağlantıların 

çözümlenmesinde ve değerlendirilmesinde, eğitim ekonomi politiğinin sunduğu 

kavramsal/kuramsal çerçeveye başvurulmuştur. 

 

Önem 
Siyasal ve ekonomik iktidarı elinde tutan kesimler açısından eğitim 

alanına yönelik politikaların üretilmesi ve uygulanması sürecinde bilim işlevsel 

olabilmektedir. Bu işlevlerden belki de en kaygı verici olanı bilim dolayımıyla 

toplumsal eşitsizliklerin meşrulaştırılmasıdır. Bu çalışma, eğitim alanındaki 

eşitsizliklerin hangi kanallarla nasıl meşrulaştırıldığına ilişkin tartışmalara katkı 

getirmesi açısından önemlidir.  

Çalışmanın eğitim ekonomisi alanı açısından önemi, bilimsel 

araştırmalarda izlenen ve belirli sayıltılara dayalı yöntemler kümesinin bir 

eleştirisini yapma ihtiyacının yakıcılığıdır. Bilindiği üzere araştırma süreçlerinde 

izlenen pozitivist ve antipozitivist paradigmalara bağlı olarak araştırma 

sonuçları farklılaşabilmektedir. Bu çalışma, bilimin doğası ve bilimsellik üzerine 

yürütülen tartışmalara katkı sağlaması açısından da önemlidir.  

 

Sayıltılar 
Bu çalışmanın iki temel sayıltısı vardır: 

1- Bilimsel üretim yapan öznelerin toplumsal, sınıfsal, ideolojik ve 

kültürel konumları bilimsel üretim sürecinin bütün boyutlarını etkiler. 

2- Eğitimin ekonomik anlamını, değerini ve rolünü bilimsel olarak 

incelemek, ancak ve ancak, bu olguların belirdiği ve bilimin konusu olan ayırt 

edici nitelikleri kazandıkları tarihsel ve toplumsal koşullar bağlamında 

mümkündür. 
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Sınırlılıklar 
Bu çalışma eğitim iktisadı alanında yapılmış araştırmalar arasından, 

araştırmacının belirlediği ölçütlere göre seçilen belirli sayıda araştırmalarla 

sınırlıdır.  

 
Tanımlar 

Anaakım Eğitim İktisadı: 
 Bu araştırmada anaakım eğitim iktisadı, büyük ölçüde İnsan Sermayesi 

Kuramı çerçevesinde yapılan çalışmalarla gelişmiş olan, neoklasik iktisadın 

temel ve yöntembilimsel varsayımlarına dayanan ve neoklasik iktisadın 

yöntemsel araçlarını eğitimin ekonomik rolünün incelenmesi için kullanan 

iktisat okulu olarak tanımlanmıştır.  

 
Eğitim Ekonomi Politiği: 

Bu çalışmada eğitim ekonomi politiği, eğitimsel gerçekliği toplumsal güç 

ilişkileri temelinde çözümleyen, eğitim dizgesinin amaçlarına yoğunlaşan, 

eğitim iktidar ilişkilerini ve eğitimsel eşitsizliklerin nedenleri ve sonuçlarını 

tarihsel ve toplumsal koşullarla ilişkisi içinde inceleyen bir disiplin olarak 

tanımlanmıştır. 
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BÖLÜM  II 
 

 KURAMSAL ÇERÇEVE 
Bu bölümde anaakım eğitim iktisadı, eğitim ekonomi politiği ve eğitim 

ekonomi politiğinin anaakım eğitim iktisadına bakışı ile anaakım eğitim 

iktisadının neoliberal eğitim politikalarıyla ilişkileri tartışılmıştır.  

 
Anaakım Eğitim İktisadı 

 Bu bölümde anaakım eğitim iktisadının doğuşu ve gelişimi, kapsamı, 

dayandığı bilim paradigması, anaakım iktisattan devraldığı yöntembilimsel ve 

teorik önkabulleri, ve anaakım eğitim iktisadına yöneltilen eleştiriler tartılmıştır. 
 
Anaakım  Eğitim İktisadının Doğuşu ve Gelişimi 

Cohn (1979), eğitim iktisadının, kaynakların farklı eğitim ve yetiştirme 

alanlarına tahsisini inceleyen bir disiplin olarak tanımlanabileceğini söylemekte 

ve eğitim iktisadının kapsamıyla ilgili olarak beş ana temayı dikkate almaktadır: 

Eğitimin ekonomik değeri, eğitimde kaynakların tahsis edilmesi, öğretmen 

maaşları, eğitim finansmanı ve eğitim planlaması… Ünal (2006, s.149-150) ise, 

eğitim ekonomisinin hem eğitim ve öğrenme süreçlerinin kendisini iktisadî 

araçlarla çözümleyen hem de eğitimle kazanılan niteliklerin piyasadaki rolünü 

inceleyen; eğitim hizmetinin sunulması ve bu hizmetten yararlanılması 

konusunda devletin, kurumların ve insanların (bireysel/grupsal) davranış 

dinamiklerini ve bunların toplumsal sistemle ilişkilerini konu edinen bir disiplin 

olduğunu ifade etmektedir. Bu disiplinin resmî olarak doğuşu, Theodore 

Schultz’un 1960’da Amerikan Ekonomi Kurumu’nun (American Economic 

Association – AEA) yıllık toplantısında verdiği başkanlık söyleviyle 

ilişkilendirilmektedir (Teixeria, 1998). Schultz, bu söylevinde, eğitimin 

faydalarını ve eğitim çözümlemelerinde ekonomik yaklaşımı öne çıkarmıştır. 

Schultz’un çerçevesini betimlediği bu yeni alanda, 60’lar boyunca eğitimin 

fayda ve maliyetlerini sınıflandırma ve nicelleştirme amacıyla önemli miktarda 

çalışma yapılmıştır (Teixeria, 1998). Blaug (1970), eğitim iktisadı alanının 

gelişimini İnsan Sermayesi Kuramı’nın (İSK) gelişimiyle ilişkilendirmektedir. 

Blaug (1976), İSK’nın, 1960’da Schultz tarafından eğitim iktisadı olarak ilan 

edildiğini ama doğuşunun Journal Of Political Economy’de “İnsanlara Yatırım” 
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adlı makaleyle 1962 yılında gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Blaug (1976), bu 

derginin aynı sayısında alanın temel metinlerini oluşturan çalışmalarla birlikte 

Becker’in alanın klasiği sayılan ve 1964’de yayınlanan “İnsan Sermayesi” isimli 

monografisinin ilk bölümlerinin yayınlandığını da ifade etmektedir. 

1960’lar, özellikle A.B.D, Avrupa, Japonya ve bir dizi başka ülkede II. 

Dünya Savaşı’ndan sonra yakalanan yüksek kâr oranlarının gerilemeye 

başladığı, kâr oranlarının düşüşüne bağlı olarak büyüme hızlarının yavaşladığı 

ve küresel ölçekte toplumsal çatışmalarla nitelen bir on yıldır. Kâr oranlarının 

düşüşüne tepki olarak sermayenin emek verimliliğini arttırmaya çalışmasının, 

eğitimle verimlilik ve dolayısıyla büyüme arasındaki ilişkileri konu edinen bir 

disiplin ihtiyacını doğurduğu düşünülebilir. 

1960’lar aynı zamanda dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan ulusal 

kurtuluş mücadelelerinin bir kısmının başarıya ulaştığı ve kurulan devlet ve 

hükümetlerin ulusal kalkınmacı politikalar izlemeye başladıkları yıllardır. Ulusal 

kalkınmacı politikaların ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücü nitelikleriyle genç 

ulus devletlerin ihtiyaç duyduğu yurttaş niteliklerinin üretilmesini gerektirdiği 

söylenebilir. Bu ihtiyaçların aciliyetinin, eğitimin kurumsallaşma ve 

kitleselleşme hızını belirlediği; eğitimin hızla kurumsallaştırılması ve 

kitleselleştirilmesinin belirli bir eğitim yatırımı rasyonalitesini gerektirdiği ve 

dolayısıyla eğitim ile iktisadî alanlar arasındaki ilişkiler üzerinde uzmanlaşmış 

bir bilim disiplini ihtiyacını doğurduğu ileri sürülebilir. 

Ünal (2006, s. 150), eğitim iktisadının, esas olarak egemen iktisat 

yaklaşımının kavram ve çözümleme araçlarının eğitime uygulanması temelinde 

geliştiğini fakat bu disiplinin, iktisadî olguları farklı siyasi perspektiflerle ve farklı 

biçimlerde kavramlaştıran iktisadî yaklaşımların da ilgi odağı olduğunu 

belirtmektedir. Eğitim iktisadının tam olarak ne zaman doğduğu konusunda 

tam bir uzlaşı olmamasına rağmen, İnsan Sermayesi Kuramı’nın anaakım 

eğitim iktisadı okulu olduğu genel kabul görmektedir. İSK, eğitim iktisadı 

araştırmalarının odak noktasını oluşturmaktadır ve işgücü piyasasının analizi 

ve istihdam politikası, geliri belirleyen etmenler ve gelir dağılımı gibi eğitim 

iktisadı biliminin kapsamına giren diğer alanlarla da yakından ilişkilidir 

(Woodhall, 1987).  

İSK çerçevesinde yapılan ilk araştırmalarda eğitim ekonomisinin temel 

kapsamı belirlenmiş ve çoğunlukla anaakım iktisattan devralınan yöntem seti 
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ilk defa kullanılmıştır. Anaakım eğitim iktisadının ilk kapsamı eğitimin ekonomik 

değeri, insan sermayesinin doğası ve ölçülmesi, insan sermayesi ve milli gelir, 

insan sermayesi ve gelir dağılımı, insan sermayesi ve bireysel gelir ve insan 

sermayesi yatırımları ve kaynakları gibi eğitimle ekonominin kesiştiği alanları 

içermektedir. 

İnsan sermayesi kavramının ilk kullanıldığı araştırmalardan birisi 

Mincer’in 1958 tarihli “İnsan Sermayesine Yatırım ve Bireysel Gelir Dağılımı” 

başlığını taşıyan araştırmasıdır. Bu incelemede Mincer (1958), bireysel gelir 

dağılımıyla insan sermayesi yatırımları arasındaki ilişkileri incelemekte ve 

eğitim ve yetiştirmenin bireysel gelir dağılımını etkilediği sonucuna 

varmaktadır. İnsan sermayesi kavramının kullanıldığı ilk araştırmalardan bir 

başkası da Schultz tarafından 1960 tarihinde yapılmıştır. “Eğitimle İnsan 

Sermayesi Oluşumu” başlığını taşıyan bu çalışmasında Schultz (1960), 

insangücünü bir tür sermaye olarak nitelendirmiş ve eğitimin insan sermayesini 

arttırdığı tezini savunmuştur. Schultz (1963), “Eğitimin Ekonomik Değeri” adlı 

bir başka çalışmasında eğitim iktisadının en temel kapsam temalarından 

birisini, eğitimin ekonomik değerini tartışmaya açmış ve eğitimin temel 

ekonomik çıktılarını belirlemeye çalışmıştır.  

İnsan sermayesi ve ulusal gelir arasındaki ilişkilerin incelendiği 

Denison’un 1962 tarihli çalışmasında eğitim ve ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiler, büyüme hesaplamalarındaki açıklanamayan nicelikler üzerinden 

tartışılmıştır. Bu çalışmasında Denison (1962), büyüme hesaplamalarındaki 

açıklanamayan kısmın eğitimden yani insan sermayesindeki artıştan 

kaynaklanabileceğini ileri sürmüştür. Denison, bu dönemde eğitimin büyümeye 

olan katkısını ölçmeye çalıştığı başka araştırmalar da yapmıştır. Örneğin 1967 

tarihli bir araştırmasında 2. Dünya Savaşı’ndan sonra dokuz Batı ülkesindeki 

ekonomik büyümenin kaynaklarını incelemiş ve eğitimi büyümenin 

kaynaklarından birisi olarak analizine dâhil etmiştir (Denison, 1967). 60’lı 

yıllarda İSK literatürünün gelişmekte olduğunun göstergelerinden birisi bu ilk 

çalışmalara atıfta bulunulmaya ve bu çalışmaların içinden veya dışından 

eleştirilmeye başlanmasıdır. Örneğin Bowman’ın 1964 tarihli çalışması Schultz 

ve Denison’un eğitimin ekonomik büyümeye katkısı konusundaki 

hesaplamaları üzerinedir. Bowman (1964), bu incelemesinde, Schultz’un ve 

Denison’un büyüme hesaplamalarına teknik ve kuramsal eleştiriler 



  

25
                                                                    

                                

                                                                                                                                          
   

yöneltmektedir. Bowman’ın (1964) bu çalışmasında yöneltiği eleştirilerden birisi 

Denison’un hesaplamalarında eğitimin hiçbir bağımsız statüsünün olmadığı ve 

Denison’un eğitimi nötr bir girdi olarak varsaydığı yönündedir. 

İnsan sermayesi ve gelir dağılımı arasındaki ilişkilerin incelendiği ilk 

çalışmalardan birisi yine Schultz (1965 a) tarafından yapılmıştır. “Yoksul 

Kişilere Yatırım: Bir İktisatçının Görüşü” başlığını taşıyan bu araştırmasında 

Schultz (1965 a), insan kaynaklarına yapılan yatırımın gelirleri etkilediğini ileri 

sürmektedir.  

1960’lar ve 70’ler boyunca İSK çerçevesinde yapılan ilk araştırmaların 

temel araştırma nesnelerinden bir diğeri insan sermayesi yatırımlarıyla bireysel 

gelirler arasındaki ilişkilerdir. Johnson ve Hebein’ın (1974) çalışmasında insan 

sermayesine yapılan yatırımlarla bireysel gelir artışı arasındaki ilişkiler konu 

edinilmiştir. Bu çalışmada Johnson ve Hebein (1974) bireysel gelirlerdeki 

büyümeyle insan sermayesi yatırımları arasındaki ilişkileri inceleyen İSK 

araştırmalarındaki teknik sorunları düzeltmeye çalışmışlardır. Anaakım eğitim 

iktisadının içinden yapılan bu tür eleştiriler ve düzeltmeler, daha sonraki İSK 

araştırmalarında da gözlenmesine rağmen, İSK’nın içinden yapılan bu türden 

teknik eleştiriler, anaakım eğitim iktisadının dayandığı temel kuramsal ve 

yöntembilimsel önkabullere genellikle yönelmemiştir.  

Anaakım eğitim iktisadının ilk araştırma konularından bir başkası da 

insan sermayesi yatırımları ve kaynaklarıdır. “İnsan Sermayesine Yatırım” adlı 

çalışmasında Schultz (1961), ülkeler arasındaki iktisadî farklılıkların insan 

sermayesi yatırımlarındaki farklılıklardan kaynaklanabileceği tezini 

tartışmaktadır. Becker’in “İnsan Sermayesine Yatırım: Teorik Bir Analiz” 

başlığını taşıyan 1962 tarihli çalışmasında ise insan sermayesi yatırımlarının 

doğası, alanları, modellenmesi ve ölçülmesi konuları incelenmiştir. Schultz’un 

1962 tarihli “İnsana Yatırımın Yansımaları” adlı bir diğer çalışmasında, insan 

sermayesi yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler teorik olarak 

çözümlenmiştir. “Yükseköğretim için Kaynaklar: Bir İktisatçının Bakışı” başlığını 

taşıyan 1965 tarihli araştırmasında ise Schultz (1965 b), yükseköğretim 

finansmanını İSK çerçevesinde tartışmıştır. Yine Schultz’un 1973 tarihli 

“Çocukların Değeri: Ekonomik Bir Perspektif” adını taşıyan bir çalışmasında 

İSK doğurganlık ve çocuk yetiştirme olgularına uyarlanmış ve çocukların 

ekonomik değeri analiz konusu yapılmıştır.  
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Bu ilk araştırmalarda, İSK’nın merkezî kavramları ve temel varsayımları 

ortaya konmuştur. İSK’nın temel varsayımı insanın üretken niteliklerinin fiziksel 

sermaye, emek ve teknoloji ile birlikte bir üretim faktörü olduğudur. Bu 

varsayım zemininde, eğitim ve yetiştirme yoluyla insan sermayesi stoğuna 

yapılacak yatırımların üretim miktarını arttıracağı ileri sürülmektedir. Yine bu 

varsayıma bağlı olarak bireyin kendisine yaptığı insan sermayesi yatırımlarının 

artan verimliliği üzerinden ücretine yansıyacağı iddia edilmiştir. Bu temel 

varsayımın ve doğurgularının sınandığı ilk araştırmaların önemli bir kısmı 

eğitim – verimlilik - büyüme ve eğitim-verimlilik-gelir arasındaki ilişkiler 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yoğunlaşmaya bağlı olarak da insan sermayesinin 

ölçülmesi, insan sermayesi yatırımlarının türleri, modellenmesi ve 

rasyonalizasyonu üzerinde çalışılmıştır. İnsan sermayesi yatırımı kategorisinde 

sürdürülen araştırmalarda, verimlilik, ekonomideki diğer yatırımlarla da ilişkisi 

içerisinde, eğitim harcamalarının değerinin göstergesi olarak ele alınmıştır.  

Teixeira (1998), 70’li yıllarda alternatif teorilerin belirmesiyle İSK’nın 

ciddi olarak eleştirilmeye başladığını ifade etmektedir. En önemli eleştiriler 

Eleme Denencesi’ni savunanlardan gelmiştir (Teixeira, 1998). Eleme 

Hipotezi’ne göre, eğitim öğrencileri belirli niteliklere göre elemekte ve 

etiketlemektedir. Eleme hipotezini savunanlar eğitimle üretkenlik arasındaki 

ilişkinin İSK’da ileri sürüldüğü kadar kuvvetli olmadığını söylemektedirler. Bu 

eleştiriler İSK’nın temel önermelerine yönelik eleştirilerdir, çünkü, İSK’da 

zevkler ve yetenekler veri olarak alınma eğilimindedir ve eğitim kararlarının 

belirleyenleri olarak sadece şimdiki ve gelecekteki gelirlere vurgu yapılmaktadır 

(Blaug, 1976, 830). Bu eleştiriler, 70’li yıllarda, eğitime kamusal desteği 

savunan argümanları önemli ölçüde zayıflatmıştır. 

70’li yıllarda Bölünmüş İşgücü Piyasası Kuramı çerçevesinde de İSK’ya 

yönelik eleştiriler yöneltilmiştir. Bölünmüş İşgücü Piyasası Kuramı, ücret 

düzeyleri ve çalışma koşullarını belirleyen en önemli olgulardan birisi olarak 

işgücü piyasasındaki farklılıklara işaret eder. İşgücü piyasalarındaki bölünme, 

piyasaların teknolojik koşullar, ödeme yapıları, yükselme koşulları ve insan 

sermayesi yatırımlarının getirileri açısından farklılaşması anlamına gelir (Ünal, 

1996, s. 109). Ercan ve Özar (2000, s.23-24), katmanlı işgücü piyasası 

(segmented labor market) analizlerinin 1960’lı yılların sonundan itibaren daha 

çok marksist ya da radikal iktisatçı olarak adlandırılan akademisyenlerce 
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yapılmasına karşılık, günümüzde bu kavram ve analiz tarzının eleştirel 

olmayan iktisadın epistemolojik çerçevesinde de kullanıldığını ifade 

etmektedirler. Bu kuramın savunucuları eğitim (ya da öğrenim) süresindeki 

artışın eğitimsel kazanımlara dönüştürülmesindeki güçlüklere dikkati çekerek 

eğitim ve yetiştirme programlarının yoksul sınıflara yarar sağlamadığını ileri 

sürmektedirler. Bölünmüş İşgücü Piyasası Kuramı’nı savunanlar okullaşmanın 

-İSK’da savunulanın aksine- toplumsal hareketlilik ve gelir eşitsizliklerinin 

azaltılması üzerinde zayıf bir etkisi olduğunu belirtmektedirler (Cain, 1976). 

Ayrıca bu kuramcılar da eğitimi, çeşitli ayrımcılık türlerine ilişkin ampirik 

delillerden dolayı, bir eleme cihazı olarak görmektedirler (Cain 1976).  

70’li yıllarda İSK’ya yönelik bir başka eleştiri bu yıllarda ortaya çıkan 

aşırı okullaşma ve aşırı eğitim sorunuyla birlikte yöneltilmiştir. Üniversite 

mezunlarının artış oranı piyasanın bu mezunları emme oranından yüksek 

olduğu için ücretler düşmüş ve işsizlik oranları artmıştır2. Blaug (1976, s. 844), 

bu dönemde yaptığı bir araştırmasında, eğitim süresinin kazançlar üzerindeki 

doğrudan etkisinin istatistiksel olarak anlamsız olduğunu, eğitim süresiyle 

kazançlar arasındaki ilişkide asıl belirleyici değişkenin alınan eğitimin türü 

olduğunu söylemektedir. İSK’ya yönelik eleştiriler 1970’li yılların ekonomik 

koşullarında yaygınlaşmıştır, çünkü, 70’li yılların ortalarındaki düşük büyüme 

oranları iktisadî büyümenin kaçınılmazlığının ve eğitimin büyümeye etkisinin 

sorgulanmasına yol açmıştır. 70’li yıllarda eğitim harcamalarını da içeren 

hükümet harcamalarına yönelik toplumsal ve politik destek zayıflamıştır. 

İşsizliğin artması eğitim ve eğitimin yararlarına dönük şüpheciliği de arttırmıştır. 

Ünal (2006, s.149) da, 1970’li yıllarda dünya kapitalist sisteminin içine girdiği 

bunalımdan çıkmasının (ve benzer bir bunalıma bir daha girmemesinin) yolu 

olarak geliştirilen yeni liberal politikaların yalnızca iktisadî alanı değil, tüm 

toplumsal alanları dönüştürmeye yönelik olması nedeniyle, tüm diğer toplumsal 

alanlar gibi eğitim alanının da bu politikalardan etkilendiğini ifade etmektedir. 

Bu dönüşümler sonucunda 70’li yıllarda eğitim finansmanı ile ilgili tartışmalar 

eşitlik ve toplumsal hareketlilik konularından verimlilik ve hesap verebilirlik 

                                                 
2 Livingstone (1997), 1970’lerden bu yana okullaşma oranlarındaki artışa rağmen gelirlerin 
ilerlemediğini, işsizlik oranlarının yükseldiğini ve yüksek eğitimlilerin yeterince istihdam 
edilemediğini ifade etmektedir. Rumberger (1997), 70’li yıllarda varolan işlerin niteliklerinin 
eğitimin iktisadî getirilerini belirlediği ve eğitimin bütün meslekler için ödüllendirilmediği bir 
durumun ortaya çıktığını ifade etmektedir. 
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başlıklarına kaymıştır. Aslında daha 70’li yıllarda bazı hükümetler (örn. ABD 

Hükümeti) eğitimin ekonomik büyümeyi teşvik ettiğine yönelik inançsızlık ve 

eldeki sınırlı kaynakları başka amaçlar için tahsis etme zorunluluğundan dolayı 

eğitim yatırımlarını kısmaya başlamışlardır (Teixeira, 1998).  

İSK çerçevesinde 70’li yıllarda yapılan araştırmalar yeni alanlara da 

yayılmıştır. Bu dönemde yapılan araştırmalarda özellikle sağlık ve göç ile ilgili 

harcamalar da insan sermayesi yatırımları olarak çözümlenmiştir (Blaug, 

1998). Blaug (1998), örneğin sağlık iktisadının eğitim iktisadından hemen 

sonra 70’li yıllarda yükselişe geçtiğini ifade etmektedir.  

 80’li yıllarda alternatif teoriler tarafından yöneltilen eleştiriler sonrasında 

insan sermayesi kuramcıları Model’in ilk önermelerinin bazılarını yeniden 

formüle etmişlerdir. Bu formülasyonlar eğitimin ekonomik rolü konusundaki 

tabloyu karmaşıklaştırdıysa da, İSK’nın merkezî önermelerini değiştirmemiştir. 

Bu yeniden formülasyon dönemindeki en önemli araştırma alanlarından birisi 

eğitimin niteliğinin nasıl ölçüleceği ve eğitimin niteliği ile eğitim harcamaları 

arasındaki bağlantılardır. Bu araştırmaların en ayırt edici özelliği, dikkati eğitim 

sistemine ayrılan kaynakların miktarından ve dağıtımından kaynakların niteliği 

ve etkililiklerine çekmeleridir (Hanushek 1986, Solmon 1985; aktaran Teixeira, 

1998). Buna ek olarak eğitimin getirileri de okul niteliği ile ilgili görülmektedir 

(Card ve Krueger 1992, 14, aktaran Teixeira, 1998). Eğitim niteliğine yönelik 

ilgi, eğitim finansmanı ile ilgili daha önceden varolan ihtiyatlılığı güçlendirmiştir. 

Bu bağlamdaki başlıklardan birisi eğitim finansmanında eşitlik ve etkinlik 

arasındaki ilişkidir. 70’li yıllarda da önem verilen bu konu 80’li yıllarda daha çok 

ilgi çekmiştir (Teixeira, 1998). Bu konuyla ilgili tartışmalardaki merkezî 

temalardan birisi eğitimin bir hizmet, okul harçlarının eğitimin fiyatı ve 

öğrencilerle ailelerinin müşteri olarak görülmesi gerektiği yönündeki 

argümandır (Teixeira, 1998). Bu tema 90’lı yıllarda eğitime piyasacı 

yaklaşımlar tarafından yeniden geliştirilmiştir (Teixeira, 1998).    

 1980’li yıllarda yapılan eğitim ekonomisi araştırmalarında İSK, kurama 

yöneltilen, bireysel karar verme sürecinde çevresel kısıtların etkilerinin 

içerilmediği yönündeki sosyolojik eleştiriler çerçevesinde rafine edilmeye 

çalışılmıştır (Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.4).  Özellikle Fransız eğitim 

ekonomisi okulu, analizlerine eğitim yatırımlarının finansmanı ve çevrenin 
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eğitimsel karar süreçleri üzerindeki etkileri gibi çeşitli olguları katarak İSK’yı 

rafine etmeye çalışmıştır (Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.4).         

1980’lerin sonu eğitim ve yetiştirmenin servet birikimine etkilerini 

merkeze alan ekonomik büyüme modellerine yönelik yenilenmiş bir ilgiye 

sahne olmuştur (Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.5). Bu dönemde moda 

olan endojen büyüme modellerinde eğitime ve insan sermayesi birikimine 

önemli yerler ayrılmıştır. Hem, Gary Becker’den ilham alan Lucas yaklaşımı, 

hem de eğitim ve araştırma geliştirme etkinliklerinin tamamlayıcı olduğunu 

varsayan Nelson-Phelps yaklaşımı, eğitimin büyüme üzerine pozitif etkisi 

olduğu konusunda birleşmişlerdir (Teixeria, 1998). Sözkonusu yaklaşımlara 

göre, bu etki ekonomik büyümeyi destekleyen işçilerin artan üretkenliğinde 

görünür hale gelmektedir (Aghion ve Howitt, 1998, chap.10; aktaran Teixeira, 

1998). Bu ekonomik büyüme teorileri, kamu otoritelerine ve kamu 

harcamalarına önemli roller yüklemektedir. Sözkonusu kuramlara göre, insan 

sermayesine yapılan kamu harcamaları, büyüme üzerinde olumlu etkisi olan 

kuşaklararası toplumsal hareketliliği teşvik etmede, düşük gelişim 

tuzaklarından kurtulmada, işçilerin hareketliliğini desteklemede önemli bir rol 

oynayabilmekteydiler (Aghion ve Howitt 1998, chap. 10; aktaran Teixeira, 

1998).  

1990’lı yıllarda, okullaşmanın ve eğitimin kazançlar ve büyüme 

üzerindeki etkileri açısından eğitimin kalitesi ve kurumsal yapılar öne çıkan 

araştırma konularıdır (Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.7). Bu yıllarda 

eğitim kalitesi, eğitim alanların okullardaki ve işteki başarılarıyla ilişkili olarak 

incelenmiştir (Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.7). Bu yıllarda kurumların 

(özellikle iktisadi becerileri üreten eğitim kurumlarının) çeşitli dolayımlarla 

ekonomik büyüme üzerindeki etkileri de birçok araştırmanın konusu olmuştur 

(Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.7). 

1990’lı yıllarda yapılan araştırmalarda, öğrenci başarısı ailenin 

ekonomik davranışlarıyla ilişkisi içinde araştırma konusu olmuştur 

(Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.7). Bu nedenle ailelerin ekonomik 

davranışlarına ilişkin teoriler öne çıkmıştır. Bu çerçevedeki araştırmalarda 

çocukların başarıları, ailelerin eğitim için ayırdığı kaynaklarla, bu kaynakların 

doğasıyla ve dağıtım zamanlaması ile ilişkili görülmektedir (Hanushek, 1992, 

aktaran, Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.7). 90’lı yıllarda yapılan 



  

30
                                                                    

                                

                                                                                                                                          
   

çalışmaların bazılarında çocukların başarısı üzerinde belirleyici olduğu 

düşünülen olgulardan bir diğeri ebeveynlerin eğitimleridir ki bu olgunun hem 

ailenin finansal kısıtı hem de çocuğun içinde yetiştiği ailevi kültür üzerinde etkili 

olduğu düşünülmektedir (Demeulemeester ve Diebolt, 2005, s.7). Bu 

“yenilikler” başka disiplinlerden İSK’ya yöneltilen eleştirilerin kuramın 

temellerini değiştirmeden yanıtlanması çabaları olarak düşünülebilir. 

2000’li yıllarda yapılan İSK araştırmalarının, anaakım eğitim iktisadının 

kapsamını genişlettiği ve temelden olmasa da bazı varsayımlarını yeniden 

formüle ettiği söylenebilir. Bu yeniden formülasyon başlıklarından bir tanesi 

eğitimin yararlarıdır. 2000’li yıllarda eğitimin yararları üzerinde yapılan bu ve 

benzeri çalışmalar, İSK’ya temelden karşı çıkmayan ama İSK çerçevesinde 

daha önce araştırılmamış alanları inceleme konusu yapmaktadırlar. Örneğin 

yakın tarihlerde eğitimin maddi olmayan yararları üzerinde yapılan bir anaakım 

eğitim iktisadı araştırmasında, eğitimle suç oranları, toplumsal uyum, yurttaşlık, 

sivil ve politik katılım vb. değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir (Green ve 

Preston ve Malmberg, 2004). 2000’li yıllarda İSK çerçevesinde yapılan 

çalışmalarda üzerinde uzlaşılan konulardan birisi eğitimin hem bireysel hem de 

toplumsal yararları olduğu yönündedir. Bu tartışmalarda incelenen en önemli 

başlıklardan birisi toplumsal ve bireysel yararların göreli oranlarıdır, çünkü bu 

oranların eğitim finansmanı politikaları açısından doğurguları vardır (Lee, 2005; 

Levin, Belfield, Muennig ve Rouse, 2007).   

2000’li yıllarda eğitimin getirileri ve finansmanı ile çok yakından ilişkili 

olan eğitim maliyetleri konusunda da İSK çerçevesinde disiplinin içinden 

düzeltmelerin yeraldığı araştırmalar yapılmıştır. Örneğin eğitim maliyetlerinin 

hesaplanmasında bölgesel değişkenlerin dikkate alındığı farklı hesaplama 

stratejileri ortaya konulmuştur. Farklı eğitim maliyet hesaplamalarıyla, eğitim 

finansmanına ilişkin farklı politikalar arasındaki ilişkiler 2000’li yıllardaki İSK 

araştırmalarının çözümleme başlıklarından bir diğeridir. Bu çerçevede, bu 

dönemde yapılan maliyet etkililik araştırmalarında kamu desteğinin ve eğitime 

yönelik müdahalelerinin eğitimin arz boyutuna mı talep boyutuna mı olması 

gerektiği konusu sıklıkla tartışılmıştır. Bu konuda yapılan araştırmaların bir 

kısmında eğitim hizmetinin talep boyutuna yapılan desteklerin, eğitim 

hizmetinin sunumuna yönelik desteklerden ve müdahalelerden daha etkili 

olduğu yönünde sonuçlar ortaya koymuştur (Coady ve Parker, 2004). Bu 
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yöndeki sonuçlar, neoliberal eğitim politikalarında eğitimin talep boyutunun 

desteklenmesi yönündeki tercihle tutarlıdır.  

Yine bu bağlamda, eğitimde kaynak dağıtımıyla ilgili araştırmaların 

yoğunlaştığı başlıklar, eğitimsel kaynakların dağıtımında yerelleşme ve kamu 

kaynaklarının dışındaki kaynakların kullanımı üzerindedir. Örneğin Johnston 

(2003, s. 351), eğitim maliyetlerinin öğrenciler, aileleri ve kamu arasında 

paylaşılmasının kaçınılmaz olarak değerlendirildiğini ve bu paylaşım 

zorunluluğunun nedeni olarak klasik neoliberal eşitlik ve etkinlik iddiasından 

daha çok kamunun yakıcı gelir ihtiyacına ve kamu hazinesi (devlet bütçesi) 

üzerindeki daha öncelikli taleplere işaret işaret edildiğini ifade etmektedir. 

Johston (2004, s.403), aynı konu üzerindeki bir başka çalışmasında da, 

maliyet paylaşımının ya da finansman yükünün keskin bir oranda artan okul 

harçları, barınma ve beslenme harcamalarının kullanıcılar tarafından 

karşılanması ve azalan burslar vb. uygulamalarla hükümetlerden ailelere ve 

öğrencilere doğru kaydırılmasının uluslararası bir eğilim olduğunu ifade 

etmektedir. Woodhall (2006, s.25-26), özel ve kamusal bir yatırım olarak eğitim 

kavramının, özel ve toplumsal getiri oranları tahminlerinin, maliyet paylaşma 

kavramının ve öğrenciler, ebeveynler ve vergi ödeyenler arasında finansal 

yükün dağıtılması ve gelire bağlı olarak öğrenci kredilerinin geri ödenmesi 

başlıklarının politik tartışmalarda ve öğrenci harçlarıyla ilgili ve öğrencilerin 

desteklenmesine yönelik yeni politikaların formülasyonunda kullanıldıklarını 

ifade etmektedir. Kısacası 2000’li yıllarda yapılan İSK araştırmalarının önemli 

bir bölümünün egemen politikalarla yakından ilişkili olduğu söylenebilir. 

2000’li yıllarda neoliberal eğitim politikalarının eğitim finansmanı 

boyutunda öne çıkan tercihlerden en önemlisi eğitimin daha yüksek 

düzeylerinde özel finansmanın öne çıkarılmasıdır. Eğitim düzeyi arttıkça 

eğitimin bireysel getirilerinin eğitimin toplumsal getirilerinden daha yüksek 

olduğu yönündeki teze (Psacharopoulos, 1985) dayanarak oluşturulan böylesi 

politikalar ilgili İSK araştırmalarıyla desteklenmektedir. Örneğin Christou ve 

Haliassos’un 2003 tarihli çalışmasında özel finansman veri alınarak 

öğrencilerin çalışma ve borçlanarak eğitimlerini sürdürmelerinin insan 

sermayesi birkimine etkileri incelenmektedir. İlgili bir başka çalışmada 

Schwartz ve Finnie (2002), özel finansman uygulamalarını veri alarak, 

Kanada’da öğrenci kredilerinin borçlanma ve geri ödeme süreçlerini 
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incelemişlerdir. Bu çerçevede yapılan çok sayıda araştırmada özel finansman 

temelden eleştirilmek yerine, veri alınarak, yalnızca özel finansman 

uygulamaları arasındaki farklılıklara vurgu yapılmaktadır ve neoliberal eğitim 

politikalarının parçası olan özel finansman uygulamaları teknik tartışmalara 

indirgenmektedir.  

2000’li yıllarda Dünya Bankası ve IMF bünyesinde de çok sayıda eğitim 

iktisadı araştırması yapılmıştır. Bu araştırmalar genellikle ekonomi ve eğitim 

politikalarına rehberlik etmeye yönelik ve/veya uygulanmakta olan politikaları 

desteklemeye yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Ercan (1998 a, s. 72), 

yapısal uyum politikalarının IMF ve Dünya Bankası tarafından gelişmiş ülkelere 

dikte ettirilmesinin önem kazandığı 1980’li yılların başından itibaren bu 

kurumların ilgi alanlarından birinin yapısal uyum politikaları içinde eğitimin 

piyasa yönelimli bir açıdan analizi olduğunu söylemektedir. Ercan’a (1998 a, s. 

73) göre, bu ayarlamalarla eğitim bir sektör olarak ele alınarak, bu sektörün 

yapısal düzenleme politikaları içinde nasıl tanımlanması gerektiği yönünde 

pratik çözümler üretilmiştir. Bu çözümler eğitim harcamalarının azaltılması, 

eğitim özelleştirilmesi ve ticarileştirilmesi yönünde olmuştur. Bu eğilim 2000’li 

yıllarda da devam etmiş ve bu yıllarda Dünya Bankası ve IMF bünyesinde 

yapılan eğitim iktisadı araştırmalarının yoğunlaştığı konular eğitimin getirileri 

(Psacharopoulos ve Patrinos, 2002), eğitime ayrılan kamusal kaynakların 

verimliliği ve etkililiği (Inchauste, 2000; Baldacci, Guin-Siu ve Mello, 2002), 

eğitimde kamu özel sektör ortaklığı (Patrinos ve Sosale, 2007) ve yoksulluk 

azaltma ve eğitim arasındaki ilişkiler olmuştur.  

2000’li yıllarda eşitlik ve eğitim ilişkisi de birçok eğitim iktisadı 

araştırmanın konusunu oluşturmuştur. Anaakım eğitim iktisadı çerçevesinde 

yapılan eşitlik ve eğitim konulu araştırmalarda eşitsizliğin kaynağı üretim 

süreciyle ve sınıfsal konumlarla değil, eğitim ve diğer sosyal değişkenlerle 

ilişkilendirilmektedir. Örneğin, Gylfason ve Zoega’nın (2003) araştırmasında, 

orta öğretime kayıt yaptıran öğrenci sayısı, ulusal gelir içinde eğitime ayrılan 

kamu harcamalarının miktarı ve kız öğrencilerin beklenen eğitim süreleri, 

ülkeler arasındaki gelir eşitliğiyle ilişkili bulunmuştur. Eşitlik konusunda İSK 

çerçevesinde yapılan araştırmalarda gözlenen bir başka eğilim eşitsizliğin 

parça parça konu edilmesidir. Başlangıç koşullarında, fırsatlarda, eğitim süreci 

boyunca, sonuçlarda ve sınıfsal, cinsel, etnik, milli ve dinsel boyutlarıyla bir 
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bütün olarak tartışılması gereken eşitsizlik sorunu bu boyutlardan herhangibiri 

soyutlanarak incelenmektedir. Bu araştırmalarda eşitsizliğin temel kaynağı olan 

iktisadî ve siyasal düzlemler ya görmezden gelinmekte ya da teknisist bir 

bakışla etkinlik, etkililik ve verimlilik vb. ölçütlerle değerlendirilmektedir. Dünya 

Bankası, IMF, UNICEF vb. küresel örgütlerin bünyesinde de eşitlik konusunda 

araştırmalar yapılmaktadır. IMF bünyesinde yoksulluk azaltma programlarının 

parçası olarak eğitim politikaları ve stratejileri konusunda çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Örneğin Ruanda’da yoksulluk azaltma konusunda yapılan bir IMF 

araştırmasında (2004), eğitim, iktisadî büyümenin ve yoksulluk azaltmanın 

katalizörü olarak değerlendirilmekte ve toplumsal getirisi yüksek olarak 

varsayılan temel eğitimin yaygınlaştırılması önerilmektedir.  

 
Anaakım Eğitim İktisadının Kapsamı 

Herhangi bir disiplinin çerçevesinde araştırma nesnelerinin seçimi ve 

sınırlandırılmaları üzerinde hem nesnel koşulların, hem de toplumsal güçlerin 

ihtiyaçlarıyla belirlenen öznel koşulların etkileri olduğu söylenebilir. Bilim, 

öznelerin gerçekliği yöntemli bir biçimde yansıtmaları etkinliği olarak 

tanımlanabilir. Yansıtılan nesnelerin, belirli bir zaman periyodunda ve belirli bir 

mekânda yer alan madde-hareket bütünlükleri olduğu düşünüldüğünde ve 

evrenin sınırsızlığı, maddenin çeşitliliği ve hareketin sürekliliği göz önüne 

alındığında bu koşullardan yansıyan araştırma nesnelerinin de sınırlarının 

olamayacağı, yansıtma etkinliğinin sonlandırılamayacağı ve ulaşılan bilgilerin 

her zaman göreli kalacağı ileri sürülebilir. Bu ontolojik durum araştırmacılara 

araştırma nesnelerine ilişkin bir seçim yapma ve onları sınırlama zorunluluğu 

dayatmaktadır. Bu çalışmanın konusu olan anaakım eğitim iktisadı disiplinin 

araştırma nesnelerinin seçiminde de bu ontolojik koşulların etkili olduğu; bu 

ontolojik koşulların anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında kapsam 

konularının seçimini tarihsel kıldığı ve bu nedenle bu araştırmaların 

bulgularının genellenebilmesinin de sınırlarını çizdiği düşünülebilir. Buna 

rağmen İSK araştırmalarında kapsam konularının seçiminde ve bulgularının 

genellenmesindeki bu ontolojik sınırların göz ardı edilmekte oldukları ileri 

sürülebilir.  

Araştırma nesnelerinin sınırlanmasına neden olan bir diğer faktörün, 

gözlem, ölçüm ve analiz araçlarının gelişkinlik düzeyleriyle kullanılan yöntem 
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setinin ve dayanılan bilgi birikiminin araştırmacıya sunduğu olanaklar olduğu 

düşünülebilir. Daha açık bir anlatımla mevcut toplumsal öznelerin, bilgi 

üretiminde kullanılan üretici güçlerin verili gelişkinlik düzeyinde, bazı nesnelerin 

bilgisini üretme gücüne henüz sahip olmadıkları söylenebilir. Buna rağmen 

insan niteliklerinin ve davranışlarının “açıklanması” ve/veya 

“şekillendirilmesine” ilişkin yakıcı ihtiyacın, anaakım eğitim iktisadı 

araştırmalarında, deneyle ve gözlemle ilişkisi zayıf olan tarihaşkın 

varsayımlara başvurmayı gerektirdiği ileri sürülebilir. İnsan niteliklerinin ve 

davranışlarının “açıklanması” ve/veya “şekillendirilmesine” ilişkin yakıcı 

ihtiyacın ise toplumsal öznelerin gereksinimleriyle ilişkisi olduğu düşünülebilir. 

Araştırma nesnelerini sınırlayan bir diğer olgu, bilim alanındaki 

derinleşen uzmanlığın neden olduğu sınırlamalardır. Herhangi bir disiplinin 

kapsamı dışına düşen konuların araştırılması, bu konulara ilişkin bilginin 

açıklama gücüne bakılmaksızın sadece bu konuların disiplinin araştırma 

alanının dışında olması dolayısıyla reddedilebilmektedir. Bu durum bilimin 

gerçekliği bütün boyutlarıyla yansıtması gerektiği biçiminde ifade edilebilecek 

önemli bir ilkenin ihmal edilmesi sonucunu doğurabilmektedir. Anaakım eğitim 

iktisadı araştırmalarında özellikle politik ve kültürel alanla ilgili belirleyiciliği 

yüksek olgular araştırma nesnesi olarak ya dikkate alınmamakta ya bunlar 

disiplinin onlara yüklediği özellikler ve işlevler üzerinden çözümlenmektedir. 

Anaakım eğitim iktisadının kapsamı bu tartışmalar dikkate alınarak 

değerlendirilmelidir.  

Woodhall (1987b) insan sermayesi kavramının insanların eğitim 

yetiştirme ve diğer etkinlikler aracılığıyla kendilerine yatırım yapmaları ve bu 

yatırımların gelecekteki gelirlerini arttırması anlamına geldiğini ifade 

etmektedir. İktisatçılar yatırım terimini gelecekteki geliri arttıracak varlıklara 

yapılan harcama anlamında kullanmakta ve hemen tatmin veya yarar sağlayan 

tüketim harcamalarıyla karşıtlaştırmaktadırlar (Woodhall, 1987b). Woodhall 

(1987b), gelecekteki geliri arttıracak varlıklara sermaye denildiğini ve 

geleneksel olarak sermaye kavramının makine, ekipman, binalar vb. fiziksel 

sermaye üzerinde yoğunlaştığını eklemektedir. Woodhall (1987b) ayrıca, bazı 

klasik iktisatçıların, örneğin Adam Smith’in, eğitimin işçilerin üretken 

kapasitelerini, yeni makine veya diğer fiziksel sermaye kalemleri alındığında 

olduğu gibi, arttırdığına değindiklerini ifade etmekte ve böylelikle fiziksel 
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sermaye yatırımlarıyla insan sermayesi yatırımları arasında bir analoji 

kurulduğunu belirtmektedir. İSK’ya göre insan sermayesi işgücünün üretimde 

kullanılabilecek zihinsel ve bedensel niteliklerine karşılık gelmekte ve bu 

üretken niteliklerin insan sermayesi yatırımlarıyla arttırılabileceği 

varsayılmaktadır. Ayrıca insan sermayesi yatırımlarıyla arttırılabilecek bu 

üretken kapasitenin yaşamboyu gelirleri de arttıracağı varsayılmaktadır. İSK 

çerçevesinde insan sermayesi stoğu ve insan sermayesi yatırımlarının 

ölçülebileceği de varsayılmıştır. Woodhall (1987b), iktisatçıların insan 

sermayesi yatırımlarıyla fiziksel sermaye yatırımları arasında yalnızca analoji 

kurmakla kalmayıp insan sermayesi yatırımlarının kârlılığının da 

ölçülebileceğini varsaydıklarını belirtmektedir. Woodhall (1987b), eğitim ve 

yetiştirme dışında göç ve sağlığın da kazançları arttırıcı etkileri olduğunu ve bu 

nedenle insan sermayesi yatırımları olarak değerlendirilebileceğini 

söylemektedir. İSK çerçevesinde mesleki seçimler de bir tür yatırım anlayışıyla 

incelenmekte ve bireylerin çeşitli meslekler arasından seçimlerini gelecekteki 

kazançların net bugünkü değerine göre yaptıkları varsayılmaktadır. 

İSK çerçevesinde yatırım olarak değerlendirilen eğitimin yararları, eğitim 

yatırımlarının getirilerinin ölçülmesi ve hesaplanması yoluyla iktisadî analizlerin 

konusu olmuştur. Eğitim yatırımlarının getirilerinin hesaplanması özellikle 

eğitimle ilgili politikaların üretilmesinde işlevlenmektedir. Solmon (1987) 

eğitimin yararlı olduğu konusundaki söylenceye rağmen bilimsel olarak eğitimin 

yararlarının gözlenmesi sürecinde problemler olduğunu söylemektedir. Adı 

geçen yazar, eğitim almış ve eğitim almamış iki grubun karşılaştırılmasından 

eğitimin yararlarına ilişkin bilimsel bir sonuç çıkarabilmek için karşılaştırılan bu 

iki grubun eğitim almış olma olgusu dışında benzer olmaları gerektiğini fakat 

böylesi iki grubu bulmanın zor olduğunu ifade etmektedir (Solmon, 1987). 

Solmon (1987) eğitimin yararları konusundaki analizlerde karşılaşılan bu 

türden güçlüklerden dolayı eğitimin yararlarıyla ilgili tartışmaların eğitim 

düzeyleri arasındaki farklılıklara yönelmek zorunda olduklarını belirtmektedir. 

Bu nedenle, eğitim düzeylerine ve türlerine göre eğitimin getirilerinin 

hesaplanması birçok İSK araştırmasının konusu olmuştur. Bu araştırmalarda 

eğitimin çeşitli düzey ve türlerine yapılan yatırımların bireysel ve toplumsal 

getirileri hesaplanmış ve bulunan sonuçlar eğitim politikalarına kaynaklık 

etmiştir. Eğitimin getirileri üzerine ve en çok atıfta bulunulan yazarlardan birisi 
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Psacharopoulos’tur. Örneğin Dünya Bankası için yaptığı ve yaygın olarak atıfta 

bulunulan bir çalışmasında Psacharopoulos (1980), yüksek öğretimin 

getirilerini maliyet fayda analizi çerçevesinde inceleme konusu yapmıştır. Bu 

ve benzeri çalışmalar özellikle eğitim politikalarının üretilmesinde başvuru 

literatürünü oluşturmaktadır.  

İSK’ya göre eğitim düzeyi artıkça eğitimin bireysel getirileri toplumsal 

getirilerini aşmaktadır. Ayrıca üretimle daha doğrudan bağlantılı olan mesleki-

teknik eğitimin getirileri diğer eğitim türlerine göre daha yüksek 

gerçekleşmektedir. İSK çerçevesinde yapılan araştırmada eğitimin bireysel 

getirileri dışındaki yararları ise dışsallıklar başlığı altında incelenmektedir. 

McMahon (1987), eğitimin dışsal yararlarının ölçülebileceğini ama dışsallıkları 

ölçerken dikkatli ve titiz davranılması gerektiğini ileri sürmektedir. McMahon ve 

diğer bazı araştırmacıların eğitimin dışsallıklarının ölçülebileceği yönündeki 

olumlu görüşlerine rağmen eğitimin dışsallıkların nicelleştirilmesi, ölçülmesi, 

modellenmesi ve iktisadî analize konu edilmesi süreçleri sorunludur.  

 Anaakım iktisatta toprak, emek ve sermaye iktisadî büyümenin temel 

kaynakları olarak gösterilmektedir. Anaakım eğitim iktisadında eğitim de 

ekonomik büyümenin kaynaklarından birisi olarak kabul edilmektedir. 60’lı 

yıllarda Schultz (1961) ve Denison (1962) eğitimin işgücünün üretken 

kapasitesini ve becerilerini arttırarak milli gelirin büyümesine doğrudan katkıda 

bulunduğunu ileri sürmüşlerdir. Eğitimin ekonomik büyümeye katkısını konu 

edinen ilk araştırmalar, ya büyüme muhasebesi yaklaşımına (Denison ve 

diğerleri) ya da insan sermayesi getiri oranı (Schultz ve diğerleri) yaklaşımına 

dayandırılmıştır. İSK çerçevesinde eğitimin büyümeye katkısı geleneksel 

büyüme muhasebesinde açıklanamayan büyüme arttığı çerçevesinde 

incelenmektedir. Eğitimin büyümeye katkısını kapsamlı olarak inceleyen 

araştırmacılardan ilki Denison’dur (1967). Büyüme-eğitim ilişkisi konusundaki 

çalışmalarında Denison, açıklanamayan büyüme artığının bir kısmını eğitim 

değişkeniyle ilişkilendirmiştir. İSK çerçevesinde eğitim ve büyüme ilişkisi 

konusunda yapılan araştırmalarda eğitim, işgücünün verimliliğini arttıran bir 

değişken olarak incelenmektedir. Bu varsayıma rağmen hangi tür ve düzeydeki 

eğitimin hangi dolayımlarla ekonomik büyümeyi etkilediği konusu tartışmalıdır 

(Hicks, 1987). 
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İSK araştırmalarında eşitlik konusu da zaman zaman işlenmektedir. 

Schultz’un (1965 a) araştırması bu alanda yapılan ilk çalışmalardandır. 

“Yoksulluğun İktisadı. Yoksul İnsanlara Yatırım: Bir İktisatçının Bakışı” başlığını 

taşıyan araştırmasında Schultz (1965 a, s.515), yoksulluk artışının işgücünün 

fiyatındaki düşüşlere bağlı olduğunu ileri sürmektedir: 
Oldukça alışıldık temel varsayımlar şunlardır: gelir akımlarının kaynakları 
belirli fiyatlarda gerçekleşir; bu fiyatlar zaman içinde değişirler ve insanlar 
sermaye piyasasına, tercihlerine, tasarruf kapasitelerine, vergi ve 
sübvansiyonların etkilerine, istihdam ve yatırım açısından ayrımcılığa 
bağlı olan fiyatlardaki değişimlere tepki gösterirler. Böylelikle son birkaç 
onyılda gerçekleşen ekonomik büyümeye ilişkin aşağıdaki tamamlayıcı 
hipotezleri kendisinden türettiğimiz dinamik bir süreci ileri sürebiliriz:  
       1. İktisadi çabada insanın edinilmiş değer üretme yeteneklerini temsil 
eden gelir akımlarının fiyatları, bu dönemde maddi formların fiyatlarına 
göre düşmüştür.  
       2. Gelirin bu iki kaynağının göreli fiyatlarındaki bu değişime tepki 
olarak, insan kaynaklarına yapılan yatırım maddi kaynaklara yapılan 
yatırımlara oranla artmıştır.  
       3. İnsandışı kaynaklara yapılan yatırımlara göre insan kaynaklarına 
yapılan yatırımlardaki artış mülk gelirlerine oranlara kazançları arttırmış 
ve insanlara yapılan yatırımların daha eşit dağılımı insanlar arasındaki 
kazançları eşitleme eğilimi göstermiştir. 
 

Schultz (1965 a), bu çalışmasında eşitliği insan kaynaklarına yapılan 

yatırımların eşit dağılımına bağlamaktadır. İnsana yapılan yatırımların en 

önemlileri ise eğitim ve sağlık yatırımları olarak gösterilmektedir.  

Eşitlik konusunda yapılan çalışmaların bir kısmı da IMF ve Dünya 

Bankası gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yoksulluk azaltma 

programları çerçevesinde yapılan analizlerde eğitim yoksulluğu azaltmanın 

altın anahtarlarından birisi olarak varsayılmaktadır. Örneğin IMF’nin (2005) 

“Mozambik Yoksulluk Azaltma Stratejisi” başlığını taşıyan ve benzerlerine 

sıklıkla rastlanan bir araştırmada, eğitime erişim ve eğitim kalitesinin 

yükseltilmesi kapitalist mülkiyet ve bölüşüm ilişkileri sözkonusu edilmeden 

yoksulluk azaltma programının temel başlıklarından birisi olarak ele 

alınmaktadır. Bu ve benzeri birçok çalışmada, eğitime erişim ve eğitim kalitesi 

yoksulluk azaltmanın temel araçları olarak kabul edilse de, bu çalışmalar, 

eğitimin kamu kaynaklarıyla finansmanı konusunda olumsuz yargılarla doludur. 

Örneğin Norris ve Gradstein (2004) kamusal eğitimin eğer iyi bir yönetişim 

mekanizması yoksa zenginlere kaynak aktarımı anlamına geldiğini 

söylemektedirler. Eşitlik konusundaki anaakım eğitim iktisadî araştırmalarında 
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eşitlik kavramı yerine zaman zaman adalet kavramı kullanılmıştır. Adalet 

kavramı bilindiği üzere eşitsizliği içeren bir kavramdır ve çoğu zaman ilişkinin 

adalet ilkesi temelinde kurulup kurulmaması sorunu eşitsizlik koşullarında 

gündeme gelir ve eşit olmayanlar arasındaki ilişkileri ifade eder. Eğitim ve 

eşitlik konusundaki anaakım iktisat araştırmalarının bir kısmında eşitlik yerine 

adalet kavramının kullanılması eşitsizliği ve eşitsizliğin kaynaklarını 

gizlemektedir.  

İSK çerçevesinde yürütülen araştırmalarda özellikle eğitime erişim 

konusunda cinsel ve ırksal değişkenler de zaman zaman araştırma kapsamına 

alınmıştır. Bu araştırmalarda cinsiyet ve ırksal değişkenler ekonomi politik bir 

bakışla toplumsal güç ilişkilerinin bütünsel olarak incelenmesi yerine güç 

ilişkilerinden soyutlanarak teknik bir bakış açısıyla incelenmektedir. Örneğin 

IMF’nin bünyesinde gerçekleştirilen “Eğitimsel Tercihler ve Eğitimsel Kısıtlar: 

Bolivyadan Delil” başlığını taşıyan araştırmasında Inchaust (2000), son yıllarda 

yoksulluk azaltma çabaları çerçevesinde hükümetlerin eğitim harcamalarını 

arttırdıklarını ama eğitime erişmede parasal olmayan kısıtların da belirleyici 

olmaya devam ettiğini ifade etmektedir. Incaust (2000), Bolivya örneğinde 

parasal olmayan kısıtlara yerli kadınların statüsünü örnek göstermekte ve bu 

kadınların ülke çapında en az eğitimli kesim olduğunu söylemektedir. Bu ve 

benzeri araştırmalarda eğitime erişmenin önüne kapitalizmin bir bütün olarak 

diktiği engellerin tartışılması yerine eğitime erişmede cinsel kısıtların teknik 

olarak nasıl aşılabileceği konusunda otoritelere akıl verilmeye ve politika 

üretilmeye çalışılmaktadır.   

İSK çerçevesinde yapılan araştırmaların kapsamlarının belirli ortak 

özellikleri vardır. Bu özelliklerden ilki, İSK araştırmalarında mülkiyet ve 

sınıflararası ilişkiler yerine üretici güçlerin öne çıkarılması eğilimidir. Örneğin 

IMF bünyesinde 120 ülkeye ilişkin panel verileri kullanılarak gelişmekte olan 

ülkelerde toplumsal harcamaların insan sermayesi stoğuna ve dolayısıyla 

büyümeye olan etkileri incelendiği bir araştırmada, sosyal harcama miktarını ve 

alanlarını neyin belirlediği konusu tartışılmadan bu harcamalarla insan 

sermayesi ve büyüme arasındaki nicel ilişkiler çözümlenmeye çalışılmıştır 

(Baldacci, Clements, Gupta ve Cui, 2004). Daha doğrudan bir anlatımla, bu ve 

benzeri araştırmalarda üretici güçlerdeki gelişmeyi belirleyen faktörler, üretim 

ilişkilerinden soyutlanarak incelenmektedir.  
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İSK çerçevesinde yapılan araştırmaların kapsamlarının ortak 

özelliklerinden bir diğeri incelenecek olguların nicelleştirilmeye ve ölçülmeye 

uygun olmasıdır. Toplumsal gerçeğin nicelleştirilemeyen alanlarına ilişkin bir 

tür indirgemeciliği doğuran bu eğilim, İSK araştırmalarının pozitivist paradigma 

çerçevesinde şekillenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. İSK’ya kendi içinden 

yöneltilen eleştirilerin bir kısmı nicelleştirme ve ölçmeye ilişkindir. Ne var ki bu 

türden eleştirilerde kuramın temel önermelerinin tartışılması yerine araştırma 

sürecinde ortaya çıkan uygulayımsal sorunların düzeltilmesine yönelik konular 

işlenmektedir. 

İSK çerçevesinde yapılan araştırmaların kapsamlarının ortak 

özelliklerinden bir diğeri araştırma ve öğretim alanında egemen ideolojinin 

yolaçtığı sınırlamalardır. Araştırmacının karşısına araştırmanın yayınlanabilirlik 

kısıtı olarak çıkan bu durum, bilim insanlarına - araştırmalarını 

gerçekleştirmeden önce - hangi kapsamdaki araştırmaların yayınlanabilir 

olduğuna ilişkin bir filtre dayatmaktadır.  

 
Anaakım Eğitim İktisadının Dayandığı Bilim Paradigması 

Anaakım iktisat ve anaakım eğitim iktisadı pozitivist paradigmaya 

dayanmaktadır. Bilim paradigması kavramını ilk kullanan düşünürlerden birisi 

olan Thomas S. Kuhn (1970), bilim insanları tarafından benimsenen (bilimsel) 

inançlarla, problemlerin anlaşılma biçimlerine ilişkin (bilimsel) geleneklere 

paradigma kavramıyla yaklaşmıştır. “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı 

çalışmasında Kuhn (1970), bilimsel ilerlemenin bilginin doğrusal olarak 

birikmesiyle değil, periyodik devrimlerle ve paradigma kaymalarıyla ilerlediğini 

ifade etmektedir. Kuhn (1970), bilim paradigması kaymalarında belirli bir alana 

ilişkin bilimsel sorgulamanın belirgin bir biçimde ve aniden değiştiğini 

söylemektedir. Bilim paradigmaları hem tarihsel hem de yapısal bütünlerdir ve 

bu nedenle değişmektedirler. İnsanlık tarihi boyunca birçok bilimsel teori 

geliştirilmiştir. Bu teorilerden bazıları yüzyıllar boyunca değişmemişken 

diğerleri yeni veriler, sınama yöntemleri, tekrarlanmış deneyler ve gözlemlere 

bağlı olarak defalarca gözden geçirilmiştir (Shrake ve diğerleri, 2008). David 

Goodstein (2003; aktaran Shrake ve diğerleri, 2008, s.133) bu değişimlere 

Newton mekaniğini örnek göstermektedir: 
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Örneğin yeni kuantum mekaniği ve görelilik bilimi aslında, Newton’un 
mekanik yasalarının doğanın en temel yasaları olmadığını göstermiştir. 
Ama onlar Newton’un yasalarının yanlış olduğunu göstermemişlerdir. 
Aksine, Newton’un mekanik yasalarının neden doğru olduğunu 
göstermişlerdir. Kuantum mekaniği ve görelilik sadece, Newton ve 
izleyicileri tarafından tasarlanmamış olan atomlar kadar küçük, ışık 
kadar hızlı ya da kara delikler kadar yoğun daha geniş bir durumlar 
alanını kapsamaktadır. Kuantum mekaniğinin ve göreliliğin doğal evren 
konusundaki açıklamalarına rağmen, Newton yasaları her zaman 
olduğu gibi işlemeye devam etmektedir. Bu yüzden, hangi 
paradigmanın daha iyi olduğu konusunda hiçbir muğlaklık yoktur. 
Kuantum mekaniğinin ve göreliliğin yasaları, eski Newtoncu dünyayı 
içermekte ve çoğaltmaktadır. 
 

Bilim paradigmalarındaki değişimlerin biçimlerine ilişkin olarak Kuhn’un 

ve benzerlerinin söyledikleri bir yana, paradigma kaymalarının sonucunda 

birbirinden farklı, hatta kimi zaman antagonist ve dışlayıcı olabilen bilim 

paradigmaları ortaya çıkmıştır. Bilim paradigmaları, dayandıkları teorik ön 

kabullerine, öne çıkardıkları araştırma nesnelerine, vurguladıkları yöntemlere 

ve bu zeminde ulaştıkları bulgulara göre farklılaşabilmektedir.  

Araştırma nesnelerine ilişkin paradigma farklılaşmasının en belirgin 

örneği doğa bilimleriyle toplum bilimleri arasındaki bölünmede ortaya 

çıkmaktadır. Yöntembilimsel bölünmelerin en keskin dışavurumu ise pozitivist 

ve post-pozitivist yöntembilimler ayrımında belirmiştir. Doğa bilimlerinin 

metodolojisini sosyal bilimlere uygulama eğiliminde olan pozitivisit paradigma 

en yaygın paradigmalardan birisidir ve anaakım eğitim iktisadının da bilimsel 

çerçevesini çizmektedir. Ataman (2008), sosyal bilimcilerin, kendi bilimlerinin 

bilim olduklarını ispat edebilmek için pozitivist kavram ve metotlara yönelmek 

zorunda kaldıklarını iade etmektedir.  

Belirli bir paradigma çerçevesinde ulaşılan bulgulara ilişkin olarak ortaya 

çıkan paradigma kaymaları, antagonist ve dışlayıcı olmaktan çok yukarıdaki 

Newton mekaniği örneğinde olduğu gibi genellikle önceki paradigmaları 

sınırlayıcı ve/veya tamamlayıcı kaymalardır.  

Bilimsel etkinliğe toplumsal koşullarla ilişkisi içinde daha derinden 

bakıldığında, bilim paradigmalarının farklılaşmasının zemininde toplumsal 

güçlerin tarihsel gelişkinlik düzeylerinin, değişimlerinin ve bu güçlerin ihtiyaçları 

arasındaki çelişkilerin bulunduğunu görmemek mümkün değildir. Bir örnek 

vermek gerekirse: 
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Birkaç yüzyıl öncesinden günümüze kadar hâkim olan klasik denilen 

bilim görüşü iki varsayıma dayanarak kurulmuştur.  Bunlardan ilki geçmiş ile 

gelecek arasında bir simetri olduğunu varsayan Newton modelidir (Gulbenkian 

Komisyonu, 1996, 12). Isaac Newton (1642-1727) geniş bir doğa fenomenleri 

alanını da kendileriyle açıklayacağı evrensel çekim ve hareket yasalarını 

formüle etmiştir (Gunaratne, 2003, 438). Newtoncu paradigma, tarihsel olarak 

aydınlanmacı geleneğin parçasını oluşturmasına ve bu nedenle seküler bir 

dünya görüşünün taşıyıcısı olmasına rağmen paradigmanın mekanik karakteri 

onu teolojik bir konuma taşımaktaydı. “Tanrı gibi biz de kesin bilgiye 

ulaşabilirdik, dolayısıyla her şey sonsuz bir günde varolduğuna göre, geçmiş 

ile geleceği birbirinden ayırmamız gereksizdi” (Gulbenkian Komisyonu, 1996, 

12).  

Klasik bilim görüşünün dayandığı ikinci varsayım ise doğayla insan, 

madde ile akıl ve fiziksel dünya ile sosyal/manevi dünya, kısacası, düşünce ile 

madde arasında köklü ayrımlar bulunduğunu varsayan kartezyen dualizm idi 

(Gulbenkian Komisyonu, 1996, 12). Cartesius olarak da bilinen Rene´ 

Descartes (1596-1650) kişinin belirli evrensel ve açık hakikatlere sadece akıl 

yoluyla ulaşabileceğini ve bu hakikatlerden felsefe ve bilimlerin diğer içeriklerini 

çıkarsayabileceğini ileri sürmüştü (Gunaratne, 2003, 438). Descartes, kendi 

döneminde açılıp gelişmeye başlayan bilimsel çabaların ve bunların ürünlerinin 

önünü açtığı dinsel inançlara ilişkin şüpheleri, madde ve düşünce düzlemlerini 

birbirlerinden ontolojik olarak ayırmakla ortadan kaldırmaya çalışmıştı. Newton 

ve Descartes’tan yaklaşık bir asır sonra gerçekleşen sanayi devrimi ve bu 

devrimin, bilimin rüştünü ispatladığının göstergesi olarak kabul edilmesi, 

Newton ve Descartes’ın, içinde yaşadıkları koşullar düşünüldüğünde gelişkin 

sayılabilecek doğabilimsel çabalarını, bütün bilimler için geçerli olduğu kabul 

edilen evrensel bir bilim paradigması düzeyine yükseltmiştir. Heilbroner (1996, 

s.171) iktisat bilimini sosyal bilimlerin kraliçesi yapacak bir durum sözkonusu 

ise bunun açık bir şekilde, ekonomik sistemin, yani iktisat biliminin inceleme 

nesnesinin, doğa bilimcilerinin fiziksel sistemiyle olan benzerliğinde yattığını, 

fakat bu durumun iktisat biliminin, mühendislik, tıp veya astronomi 

bilimlerindeki gibi kesin bir tahmin kapasitesi elde ettiği anlamına gelmediğini 

ifade etmektedir. Anaakım iktisadın ve onun “sömürgesi” olan anaakım eğitim 

iktisadının da dayandıkları bilim paradigması ve ona bağlı 
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kuramsal/yöntembilimsel önkabullerini evrenselleştirme eğiliminde oldukları ve 

egemen güç ilişkilerine uygunluklarının, anaakım iktisada ve anaakım eğitim 

iktisadına, kendi geleneklerini evrenselleştirebilme olanağı sağlamakta olduğu 

söylenebilir.  

Bilim paradigmalarındaki kimi zaman antagonist ve dışlayıcı olabilen 

farklılaşmaların kuramsal tartışmalara konu olması yanında, farklı bilim 

paradigmaları çerçevesinde üretilen bilgilerin doğruluk yanlışlık değerleri 

üzerinde de tartışmalar sürmektedir. Özellikle toplumbilimlerinde, ulaşılan 

bilimsel yargıların, onları yansıtan öznelerin öznel koşullarından bağımsız olup 

olmadığı tartışmalıdır. Bilim kurumlarının, bilim insanlarının, bilimsel yöntem ve 

araç bilgisinin ve bilimsel etkinliklerin, içinde bulundukları tarihsel koşulların 

ürünleri olduğu bir gerçektir. Bilimin kapsamını da doğal ve toplumsal koşullar 

oluşturmaktadır. Hangi alanda ve hangi yöntemle yapılıyor olursa olsun 

bilimsel pratiğin kendisi belirli iç ve dış koşullar altında gerçekleşir. Örneğin, 

bilim kurumlarını, bilim insanlarını ve bilimsel üretimi koşullayan en önemli 

toplumsal değişkenlerden birisi ilgili zaman ve mekândaki üretim ilişkilerinin 

niteliğidir. Üretim ilişkilerini ve buna bağlı olarak bilimsel pratiği de belirleyen en 

önemli olgu ise,  ilgili zaman ve mekânda yer alan toplumsal güçlerin karşılıklı 

konumlanışları ve etkileşimleridir. Bu konumlanış ve etkileşimler kimi zaman 

yıkıcı biçimler de alabilmektedir. Örneğin, “kilisenin 1616’da Kopernik’e 

getirdiği yasak ve Galilei’nin 1632’de görüşlerinden vazgeçtiğini açıklamaya 

zorlanması, yeni bilimin taşıdığı yıkıcı gücün açık göstergeleriydi” (Redondi ve 

diğerleri, 2000, s. 6). Bu dönemde aristokrasiyi temsil eden kilise ile 

güçlenmekte olan burjuvazinin aydınlanmacılığını temsil eden, dönemin bilim 

insanları arasındaki çatışma bilimsel pratiğin üretim ilişkileri ya da toplumsal 

güç ilişkilerinden kopuk olmadığına ilişkin apaçık bir delil olarak 

değerlendirilebilir. Bu varoluşsal durum, bilim paradigmalarını, bu 

paradigmalara dayanan bilgi üretme yöntemlerini, araştırma nesnelerinin 

seçimini, araştırma süreçlerini ve üretilen bilginin kullanım alanlarını ve 

biçimlerini kuşatır. Bu nedenle, bilimler, doğa ve toplum ile olan 

etkileşimlerinden soyutlanarak incelenemez. Aynı nedenden ötürü, bilimsel 

olarak bilimin araştırılması teknisist bir bakışın dar çerçevesine sığmaz.  

Caldwell (1982; aktaran Dow, 1997, s.75), geleneksel iktisat 

metodolojisinin dayandığı bilim felsefesi temelinin, mantıksal pozitivizmin 
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uzantısı olan mantıksal ampirisizm olduğunu belirtmektedir. Pozitivizm, 

epistemoloji alanında, bütün teorik ve pratik etkinliklere bilimsel yöntemlerin 

uygulanması eğilimi olarak tanımlanabilir. Her türden etkinliğe uygulanan 

yöntem kümesi, çoğunlukla doğa bilimlerinden devralınmaktadır (Positivism, 

Marxist Internet Archive). Ortaya çıkışı aydınlanma çağına uzanan pozitivizm, 

doğa bilimlerindeki temel gelişmelere bağlı olarak bilimsel buluşların sanayi 

üretimine uygulanmaya başladığı 18. yüzyıl başında altın çağını yaşamıştır. 

Pozitivizmim kurucularından birisi Auguste Comte’dur. Tolan (1996, s.11), 

sosyolojiye adını koymadan önce onu toplumsal fizik olarak adlandıran 

Auguste Comte’un, bu yeni bilim dalının doğa bilimlerinin uyguladığı pozitif 

yöntemi uygulaması gerektiği yönündeki düşüncesini hatırlatmaktadır.  

Bugün için de bilim alanındaki temel paradigmalardan birisi olan pozitif / 

akılcı paradigmanın temel varsayımları şöyle özetlenebilir (Scwartz ve Ogilvy, 

1979, Glesne ve Peshkin, 1992; aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2000, s.11-12):  
- Evren mekaniktir. 
- Gerçeklik basittir. 
- Bilim tam bilgiye ulaşabilir. 
- Hiyerarşi düzenin ilkesidir. 
- Gelecek ve yön bilinebilir ve tahmin edilebilir. 
- Neden sonuç ilişkisi doğrusaldır. 
- Bilgi keşfedilir ve ortaya çıkarılır. 
- Bilim değerden arınık sonuçlara ulaşabilir. 
- Objektif olma bilimsel bir zorunluluktur, bir başka ifadeyle, gözleyen ve 
gözlenen birbirlerinden mutlak sınırlarla ayrılabilir ve ayrılmalıdır.  
- Bilim evrensel yasalara ulaşabilir ve bulguları genellenebilir.  
- Bilim nesne merkezlidir. 
- Bilim nesnel gerçekliğe vurgu yapmalıdır.  
- Büyük söylemlere, büyük kuramlara ve tek hakikate ulaşmak bilimsel 
çabanın ereğidir.  
- İndirgemeciliğe bilimsel genelleme için başvurulabilir. 
- Bilimin temel yöntemleri deney ve dış gözlem olmalıdır.  
- Araştırmacı objektif olabilir ve olmalıdır. 
- Değişim niceliksel ve birikimlidir.  
- Her türden bilim disiplini nesnesini nicelleştirebilir.  
- Her türden bilim disiplini nesnesini ölçebilir ve ölçmelidir. 
 

Pozitivist paradigmanın yukarıda özetlenen temel önkabulleri, anaakım 

eğitim iktisadı çerçevesinde yapılan araştırmaların çoğunda örtük veya açık 

olarak bulunmaktadır. Pozitif İktisadın Metodolojisi adlı çalışmasında Friedman 

(1953), iktisadı pozitif bir bilim olarak tanımlamakta ve o dönemdeki iktisata 

ilişkin metodoloji sorunlarını irdelemektedir. Bu çalışmasında Friedman (1953), 

pozitif ve normatif iktisat arasındaki ilişkileri sorgulamakta ve pozitif iktisadın 
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ilke olarak her türden etik konumdan ve normatif yargıdan bağımsız ve 

Keynez’in söylediği gibi olması gerekenle değil olanla ilgili olduğunu 

belirtmektedir. Friedman’a (1953) göre, pozitif bir bilim olan iktisat, iktisadî 

olgular hakkında ampirik olarak kabul edilmiş genellemeler bütünü olarak 

tanımlanabilir. Ayrıca bu genellemeler, olgulardaki ve durumlardaki değişimin 

sonuçlarını tahmin etmek için de kullanılabilmektedir. Friedman (1953), pozitif 

bir bilimin nihai amacının henüz gözlenmemiş olgular hakkında geçerli ve 

anlamlı tahminler üretmeye yarayacak teori veya hipotez geliştirmek olduğunu 

ileri sürmektedir. Friedman’a (1953) göre, böylesi bir teori iki elementin 

karmaşık iç karışımından oluşur. Bir yönüyle böylesi bir teori aslında sistematik 

ve örgütlü muhakeme yöntemlerini geliştirir. Bir yönüyle de bu teori, karmaşık 

gerçekliğin temel özelliklerinin soyutlanmasına yarayan hipotezler bütünüdür 

(Friedman, 1953). Caldwell (1996, s.237), Friedman’ın görüşünü şöyle ifade 

etmektedir:  
Bir teorinin değerlendirilmesi için onun varsayımlarının gerçekçiliği önemli 
değildir. Önemli olan, teorinin tahmin yeteneği ve ikinci olarak da basitliğidir. 

 

Hatalı, bulanık ve anaakım iktisadın pratiğiyle tutarsız olmasına rağmen 

Friedman’ın görüşleri, anaakım iktisatçıların yöntembilimsel kavrayışlarını 

belirlemiş ve belirlemektedir. Friedman’ın görüşleri bulanıktır, çünkü, o 

anaakım iktisadın başvurduğu sayısız varsayımla gerçekçiliği bir araya 

getirmeye çalışmaktadır. Temel genellemeler, analiz koşullarına ilişkin 

başlangıç önermeleri ve bu önermelerden çıkarsanan teoremlerin tümü aslında 

önkabuldür ve bu önkabuller yanlışsa, eksikse ya da yaklaşık olarak doğru 

değilse gerçekçi olarak kabul edilemez. Friedman’ın görüşleri hatalıdır, çünkü 

hipotezlerin veya teorinin sınanması için başvurulan piyasa verileri çok sayıda 

etmen tarafından belirlenmektedir. Varsayımların çok sayıda olması ve 

dolayısıyla indirgeme düzeyinin yüksekliği hipotezlerin ve teorinin aslında 

sınanmadıklarına işaret etmektedir. Friedman’ın görüşleri anaakım iktisatçılar 

ve dolayısıyla anaakım eğitim iktisatçıları tarafından yaygın olarak kabul 

edilmiştir çünkü, bu görüşler, neoklasik iktisatçılara ve anaakım eğitim 

iktisatçılarına eleştirileri görmezden gelme olanağı sunmuş ve ekonometrik 

çalışmalar dışındaki neredeyse bütün ampirik çalışmaları rafa kaldırmalarını 

sağlamıştır.   
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Pozitivist paradigma içerisinde gerçekleştirilen sosyal bilimsel 

araştırmaların nesneleri toplumsal olgular ve/veya yapılardır. Neoklasik 

iktisadın ve anaakım eğitim iktisadının araştırma nesneleri de iktisadî olgular 

ve yapılardır. Neoklasik iktisat ve anaakım eğitim iktisadı çerçevesinde bu 

olgular ve yapılar genellikle tarihsel ve toplumsal bağlamlarından soyutlanarak 

incelenmektedir. Ayrıca neoklasik iktisat ve anaakım eğitim iktisadı ekonomik 

olguları öznelerarası ve canlı toplumsal ilişkiler olarak algılanmaktan çok, 

nesneler arası ilişkiler olarak incelemektedir.  

Pozitivist paradigma çerçevesinde başvurulan temel yöntem hipotez test 

etme yöntemidir. Hipotezler genellikle nicel değişkenler arasındaki ilişkilerin 

bilimsel ifadeleri olmaktadır. Friedman’a (1953) göre, anlamlı bir bilimsel 

hipotez veya teori, belirli güçlerin -ve diğer güçlerin değil- bir olgu sınıfını 

anlamakta önemli olduğunu ileri sürer. Oysa neoklasik iktisat çerçevesinde 

yapılmış bir anaakım eğitim iktisadı araştırmasının temel değişkenlerinin 

aralarındaki çoğu zaman nicel ilişkileri hipotez formunda ifade edebilmek için 

araştırmacı bir dizi açık veya örtük varsayım yapmak durumundadır. Ne var ki 

varsayımların sayısı ve kapsamı arttıkça bu çerçevede yapılan araştırmaların 

gerçekçiliği azalmaktadır.  

Bilimsel olduğu ileri sürülen bilgi üretimi biçimlerinin ayırt edici temel 

özelliğinin bilimin kullandığı yöntemlerin bizzat kendilerinin pratikle sınanmış 

veya sınanabilir oldukları ve “bilimsel” bilgi üretiminde, üzerinde belli bir 

toplumsal uzlaşmaya varılmış kontrollü bir yöntem setinin kullanıldığı ileri 

sürülmektedir. “Bilimsel” bilgi üretiminde kullanılan yöntemlerin ise, genelgeçer 

olma niteliklerini bilimsel olduğu kanıtlanan veya kabul edilen geçerlik ve 

güvenirlik sınamaları gibi kontrol prosedürleri sonucunda kazandıkları iddia 

edilmektedir. Demir (1996, s.7), bu önkabullere itiraz etmekte ve yerleşik bilim 

paradigmasını yansıtan ders kitaplarında metodoloji ile ilgili bölümlerin, 

çoğunlukla, mevcut bilginin kabul ettirilmesi amacıyla kaleme alındığını ifade 

etmektedir. Demir (1996, s.8), metodolojinin homojen bir bilgi kümesi 

olmadığını, bir kısım metodolojik çalışmaların alternatif bilgilenme yolları 

aramayı, bir kısmının ise mevcut “bilimsel” bilgiyi meşrulaştırmayı amaç 

edindiğini ileri sürmektedir. Bu prosedürlerin bilimselliği üzerindeki uzlaşma ve 

anlaşmazlıklar, bilim paradigmalarının çoğullaşmasının nedenlerinden birisidir. 
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Eğitim iktisadı içinde, anaakım ve heterodoks okulların birbirinden 

farklılaşmasında da benzeri tartışmalar belirleyici olmuştur.  

Neoklasik iktisadı diğer disiplinler karşısında bu öçüde etkili hale getiren 

ve onun birçok disiplinle birlikte eğitim iktisadını da “kolonileştirmesine” neden 

olan tarihsel etmenler vardır. Bütün diğer disiplinler ve bütün toplumsal olgular 

gibi anaakım iktisat disiplini de tarihsel ve sınıfsal koşulların ürünüdür. Acar’a 

göre, neoklasik iktisat, marjinal değer ve bölüşüm anlayışında birleşen iktisat 

okullarının oluşturduğu bir bütündür ve klasik iktisadın birçok teorisini 

eleştirmelerine karşın bu okullara neoklasik denmesinin nedeni, hepsinin 

liberal görüşü savunmalarıdır (Acar, www.geocities.com). Acar, neoklasik 

iktisadın tarihsel gelişiminin üç aşamada incelenebileceğini belirtmektedir. 

Bunlardan birincisi 1871-74 arasında yaşanan marjinalist devrim dönemi adı 

verilen gelişmelerdir. Bu dönemde, William Stanley Jevons, Carl Menger ve 

Léon Walras’ın yaptığı çalışmalarda azalan marjinal fayda kavramı ilk defa 

kullanılmıştır. Marjinalist kuramın kavramları, Adam Smith, David Ricardo, 

John Stuart Mill ve Karl Marx tarafından biçimlendirilmiş olan klasik değer 

kuramının yerine geçmeye başlamıştır (Acar, www.geocities.com). Acar’a 

göre, 1890-1894 yılları arasında John Bates Clark, Phillip H. Wicksteed ve 

Knut Wicksell tarafından marjinal üretkenlik teorisinin kurulması ve böylece 

marjinalci anlayışın üretim alanına sokulması neoklasik iktisadın gelişimindeki 

ikinci sıçramayı yaratmıştır (Acar, www.geocities.com). Acar, son olarak 1934-

1947 döneminin neoklasik iktisatta Paretocu diriliş dönemi olarak bilindiğini, 

John Hicks, Harold Hotelling, Oskar Lange, Maurice Allais ve Paul 

Samuelson’un çalışmalarıyla ordinal fayda kavramının ortaya konulduğunu ve 

bu kavramla neoklasik değer teorisinin yerine oturtulduğunu belirtmektedir 

(Acar, www.geocities.com).  Acar, neoklasik iktisadın ortaya çıkışını hazırlayan 

koşulları sınıf mücadelesinin şiddetlenmesi ve bilimsel alanda yaşanan 

gelişmeler olmak üzere iki temel kategoride incelemektedir (Acar, 

www.geocities.com):  
Neoklasik iktisadın ortaya çıkış sürecini biçimlendiren dinamiklerin doğru 
biçimde analiz edilebilmesi için öncelikle 19. yüzyıl Avrupa’sında yaşanan 
gelişmelerin ve bilimsel, sosyal, kültürel değişimin göz önünde 
bulundurulması gereklidir. Yüzyılın ilk yarısı boyunca egemen teori olarak 
güvenilirliğini koruyan Klasik iktisadın zaman içinde geçerliliğini 
kaybetmesine ve toplumsal problemlere çözüm üretememesine yol açan 
gelişmeler 1870’den sonra marjinalist bir “devrimin” ortaya çıkmasına ve 
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yeni bir teorinin yavaş yavaş egemen konuma yükselmesine zemin 
hazırlayacaktır. 
 
Anaakım iktisadın hegemonyasının temelinde toplumsal güç ilişkileri 

bulunmaktadır. Ama paradoksal olarak anaakım iktisat bu gücünü en başta 

toplumsal güç ilişkilerini gizleyen özelliklerinden almaktadır. Palermo (2007, 

s.1), kapitalizmdeki güç ilişkilerinin ontolojisi üzerine çalışmasında anaakım 

iktisadın ontolojik varsayımlarının, onun güç ilişkilerini çözümlemesini 

engellediğini ifade etmektedir. Palermo (2007, s.1), örneğin iktisadî alandaki 

tam rekabet varsayımında toplumsal güç ilişkilerinin içerilmediğini 

belirtmektedir. Yazar’a (2007, s.1) göre, anaakım iktisat dışındaki marksist, 

post-keynesyen, hatta kurumsalcı bir perspektiften, kapitalist ilişkilerin, doğaları 

gereği, güç ilişkileri olarak algılanacağını ileri sürmektedir. Palermo (2007, s.2), 

kapitalizmde gücün asimetrik olarak dağıtılmış olduğunu ve kapitalizmin günlük 

işleyişi için zorunlu olan bu asimetrinin piyasanın rekabetçi işleyip işlemediğiyle 

ilgisinin olmadığını belirtmektedir. Neoklasik iktisadın anaakım iktisat okulu 

olmasının nedenlerini, bu disiplinin kuramsal ve yöntembilimsel altyapısının 

egemen güç ilişkilerine uygunluğunda aramak gerekmektedir. Benzer biçimde 

anaakım eğitim iktisadı da toplumsal güç ilişkilerini gizleyen nitelikleriyle 

egemen güç ilişkilerine uygundur. Eğitim gibi birçok coğrafyada politik 

sistemlerin parçası ve sınıfların ve çeşitli toplumsal grupların aralarındaki 

mücadelenin platformu olan politik bir olgunun üretimle ilişkisini soyutlayarak 

inceleyen anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında, bu toplumsal güç ilişkilerine 

neredeyse hiç değinilmemektedir.  

 

Anaakım Eğitim İktisadının Neoklasik İktisattan Devraldığı Teorik ve 
Yöntembilimsel Varsayımlar 

Anaakım eğitim iktisadı da birçok başka disiplin gibi neoklasik iktisattan 

(anaakım iktisattan) belirgin teorik ve yöntembilimsel varsayımlar devralmıştır. 

Anaakım eğitim iktisadının neoklasik iktisattan devraldığı, zaman zaman açık 

olarak ifade edilen zaman zaman da örtük olarak dayanılan teorik ve 

yöntembilimsel ön kabullerin tartışılması, anaakım eğitim iktisadını incelemeyi 

konu edinen araştırmaların yönelmesi gereken temel başlıkları 

oluşturmaktadır. 
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Anaakım eğitim iktisadının başvurduğu ve iktisat biliminin tanımında yer 

alan ilk teorik önkabulü, kaynakların sınırlı ihtiyaçların ise sınırsız olduğu 

varsayımıdır.  İktisat disiplininin egemen tanımlarının hemen hemen tümünde 

kıt kaynaklar varsayımına başvurulmaktadır: “İktisat toplumuzdaki bireylerin, 

firmaların, hükümetlerin ve diğer örgütlerin tercihlerini nasıl yaptıklarını ve bu 

tercihlerin toplumun (kıt) kaynaklarının kullanımını nasıl belirlediğini inceler” 

(Stiglitz, 1993, s. 10). “İktisat, maddi insan ihtiyaçlarının maksimum tatminini 

elde etmek amacıyla sınırlı üretken kaynakların etkin kullanımıyla ilgilenir 

(McConnell, 1987, s. 2).  “İktisat, toplumların, değerli mallar üretmek ve 

(bunları) farklı gruplar arasında dağıtmak için kıt kaynakları nasıl 

kullandıklarının incelenmesidir” (Samuelson ve Nordhaus, 1989, s. 5). Hemen 

belirtmek gerekir ki yukarıda alıntılanan bu tanımlar, anaakım iktisat disiplini 

çerçevesinde yapılan tanımlardır. Anaakım iktisat çerçevesi dışındaki okulların 

iktisat disiplinini tanımlama biçimleri de farklılaşabilmektedir. Örneğin marksist 

yaklaşım iktisat disiplinini üretim ilişkilerinin ve üretici güçlerin incelenmesi 

olarak tanımlamaktadır. Marksist yaklaşım çerçevesinde iktisadî olgular politik 

ve sosyal bağlantıları ve tarihselliği içinde incelenmektedir (Marx, 1859, s. 39): 
Varlıklarının toplumsal üretiminde insanlar, aralarında, zorunlu, kendi 
iradelerine bağlı olmayan ilişkiler kurarlar, bu üretim ilişkileri, onların 
maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesiyle örtüşür. Bu üretim 
ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadî yapısını, belirli bir toplumsal bilinç 
biçimleriyle örtüşen bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde yükseldiği 
somut temeli oluşturur. 
 

Anaakım eğitim iktisadının bazen açık bazen de örtük olarak 

başvurduğu bir diğer onkabul ise üretim araçları üzerindeki özel mülkiyettir. 

Anaakım iktisatta olduğu gibi anaakım eğitim iktisadında da mülkiyet ilişkisi 

insanlarla nesneler arasında bir ilişki olarak incelenmektedir. Oysa mülkiyet 

hakları insanlarla nesneler arasında değil insanlarla insanlar arasında bir 

ilişkiyi anlatırlar (Furubotn ve Pejovich, 1972, s. 1139). Torstensson (1994, s. 

231), neoklasik büyüme modellerinde iyi korunan mülkiyet haklarının örtük 

olarak varsayıldığını ifade etmektedir. Torstensson’a (1994, s. 231) göre 

böylelikle neoklasik iktisatta üretken faaliyetler için önemli bir özendiricinin 

mevcut bulunduğu varsayılmaktadır. Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet 

önkabulünün sınıflı toplumların tarih-dışı bir anlayışla kavranmasına neden 
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olduğu düşünülebilir. Örneğin bu önkabulle, tarihsel bir kategori olarak 

incelenmesi gereken kapitalizm mutlaklaştırılabilmektedir.  

Üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet varsayımıyla yakından ilişkili 

olan başka teorik önkabuller de vardır. Bunlardan ilki piyasa ve fiyat 

mekanizmasının üretimi düzenleyebilecek yegâne mekanizmalar olarak kabul 

edilmesidir. “Piyasa, bir hizmet, ürün ya da sermaye değiştokuşu 

gerçekleştirmek için sunu ve istemi karşı karşıya getirme biçimidir” (Bremond 

ve Geledan, 1984, s. 263). Piyasada karşılaşan arz ve talep rekabetin karşılıklı 

ilişkisiyle denge fiyatını oluşturur. Bu denge fiyatına göre kaynakların çeşitli 

üretim alanları arasındaki dağılımı düzenlenir. Arzın ve talebin piyasada hiçbir 

engelle karşılaşmadan buluşması ve alıcıların ve satıcıların arasındaki rekabet, 

anaakım eğitim iktisadı tarafından, üretimi ve dağıtımı organize edebilecek 

optimum mekanizmalar olarak kabul edilmektedir. Bu mekanizmanın iyi 

işleyebilmesi için piyasalara ve fiyatlara iktisadî alanın dışından müdahale 

edilmemelidir. Piyasaya dışarıdan müdahalenin olumsuzlanması “bırakınız 

yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesi olarak ortaya konmaktadır. Ancak bu 

sayede rekabetin de yardımıyla görünmez bir el üretimi düzenleyecektir. 

Heilbroner (1996, s.169), iktisat biliminin, bir piyasa sisteminin incelenmesi için 

gerekliği olduğuna inandığını fakat aynı bilimin bu sistemin hizmet ettiği sosyal 

düzenin incelenmesinde de kullanılmasının bir hile ve tuzak olduğunu ifade 

etmektedir. Piyasanın mutlaklaştırılması ve ekonomik alanın göreli 

belirleyiciliğin abartılması, anaakım iktisatta ve anaakım eğitim iktisadında 

piyasada gerçekleşen rekabete ilişkin olarak da zaman zaman gerçekçiliği 

zorlayan önkabullere başvurulmasını beraberinde getirmektedir ve örneğin 

rekabetin politik/askeri biçimlerinin piyasalar üzerindeki etkisi ve/veya iktisadî 

rekabetin siyasal uzantıları görmezden gelinmektedir.  

Neoklasik iktisatta ve anaakım eğitim iktisadında bilginin üretimi ve 

dolaşımına ilişkin gerçekçi olmayan varsayımlara başvurulmaktadır. Bilgi 

dolaşımı piyasaların işleyişinde en önemli etmenlerden birisi olarak kabul 

edildiği için bilgi dolaşımında karşılaşılan sorunlar birçok araştırmanın konusu 

olmaktadır. Örneğin çeşitli aktörler arasında gerçekleşen asimetrik bilgi akışı 

neoklasik iktisadın içinden yapılan araştırmalarda incelenen en önemli 

konulardan birisidir (Healy ve Palepu, 2001). Piyasadaki aktörlerin birbirleri 

hakkında gerekli ve yeterli bilgiye sahip olduklarına ilişkin varsayım gerçekliği 
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yansıtmaktan çok uzaktır. Kapitalist ekonomide bilgi metadır ve özel mülkiyet 

konusudur. Dahası bilginin engelsiz dolaşımını güvenlik politikaları da 

engellemektedir. Kısacası kapitalizm koşullarında aktörlerin simetrik, gerekli ve 

yeterli bilgiye ulaşmalarını durmaksızın engelleyen yapısal olgular vardır.          

Anaakım eğitim iktisadı, neoklasik iktisattan devraldığı marjinalist değer 

kuramına dayanır. İsviçreli Leon Walras, Avusturyalı Karl Menger ve İngiliz 

Stanley Jevons’un öncülük ettikleri marjinalist devrimle başlayan neoklasik 

iktisat ya da subjektivist okul liberalizmin genel varsayımlarını kabul etmekle 

birlikte özellikle ortaya attığı öznel değer kuramıyla klasik okuldan ayrılır 

(Hançerlioğlu, 1997, s.279). Marjinalist değer kuramı öznel değer kuramı 

olarak da bilinir ve değerin oluşumunu üretim alanında değil, tüketim ve fayda 

alanında kuramsallaştırır (Hançerlioğlu, 1997, s.279). Öznel değer kuramına 

göre bir malın değeri o maldan sağlanan marjinal faydaya ve malın her bir 

biriminin maliyetine göre belirlenir, değerle fiyat arasında bir ayrım yapılmaz ve 

böylelikle herhangi bir mal veya hizmetin değeri değerin biçimi olan fiyatlarla 

ölçülür (Hançerlioğlu, 1997, s.279). Desai (1977, s. 39), neoklasik iktisattaki 

fiyat teorisi ya da değer teorisinin mübadeleyi ve mübadelenin tanımladığı 

ilişkileri analiz etmesine karşılık, Marx’a göre değer teorisinin görevinin 

sömürünün maskesini düşürmek olduğunu belirtmektedir. Daha açık bir 

anlatımla, öznel değer kuramının değeri üretim alanından tüketim alanına 

çekerek artı değer sömürüsünü gizlemek gibi bir işleve sahip olduğu 

söylenebilir.  

Marjinalist değer kuramı faydacılık felsefesine dayanır ve iktisadî 

alandaki aktörler fayda maksimizasyonu peşinde koşmak gibi temel bir iktisadî 

davranış sergilerler. Neoklasik iktisatta ve anaakım eğitim iktisadı 

araştırmalarında bireyin iktisadî davranışının fayda olgusu tarafından 

belirlendiği varsayılmaktadır. Fayda kavramı, Jeremy Bentham, James Mill ve 

J. Stuart Mill tarafından kuramlaştırılmış ve liberal iktisata uygun hale 

getirilmiştir (Yayla, 1992, s.80). Yayla’ya (1992, s.80) göre faydacılığın ilk 

sistematik teorisini geliştiren Bentham, insanın hazzı arayan, elemden kaçan 

bir varlık olduğu yolundaki psikolojik aksiyomu teorisinin temel taşı yapmıştır. 

İnsel (2000 a, s.8), neoklasik iktisat tarafından kabul edilebilir tek etiğin kişisel 

çıkar etiği olduğunu ifade etmektedir. İnsel (2000 a, s.8), bireysel çıkar etiğinin, 

faydacı etiğin bir alt versiyonu olduğunu da belirtmektedir. Anaakım eğitim 
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iktisadında da bireysel davranışlar fayda maksimizasyonu peşindeki bireyler 

önkabulü zemininde incelenmektedir. Bu önkabülün anaakım eğitim iktisadının, 

bireyi aşan toplumsal oluşumlar ve bireysel çıkar maksimizasyonu kavramıyla 

açıklanamayacak davranışlar konusunda indirgemeciliğe düşmesi sonucunu 

doğurduğu söylenebilir.  

Neoklasik iktisat ve anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında çoğu 

zaman örtük olarak başvurulan önkabullerden bir diğeri ekonomik alanın göreli 

belirleyiciliğinin, iktisadî alanın, politik, ideolojik, kültürel koşullardan 

soyutlanarak incelenebilmesini mümkün kıldığına ilişkin önkabuldür. Ayrıca 

neoklasik iktisadın ve anaakım eğitim iktisadının tarih-aşkın kategorilerle 

çalışmasının en önemli sonucu, bu disiplinlerde iktisadî alanın özerkliğinin ve 

yaşamın diğer alanlarını belirleme gücünün abartılmasıdır. Rothschild (2002), 

bu sorunu tersinden ele alarak çağdaş iktisatta iktisadın inceleme alanına tekel 

gücü veya pazarlık gücü gibi ekonomik güç kategorilerinin dışındaki diğer güç 

kategorilerinin girmediğini belirtmektedir. Bu çerçevede piyasa ilişkileri politik, 

ideolojik ve kültürel olgulardan soyutlanarak toplumsal hareketin bütünü 

belirliyormuşcasına incelenmektedir. Oysa sermaye birikimi, kâr ve ücret 

düzeyleri, piyasa ilişkileri, rekabet, iktisadî bilginin üretilmesi ve dolaşımı, 

verimlilik, eğitime ayrılan kaynakların niceliği ve niteliği vb. birçok iktisadî olgu 

en başta siyasal müdahalelerin ve politikaların nesnelerini oluşturmaktadır. 

Ayrıca sadece iktisadî olduğu varsayılan bu olgular kültürel bir yapının 

içerisinde hayat bulan olgulardır ve etnisite, cinsiyet, din, alışkanlıklar vb. 

birçok olgudan etkilenmektedir. Örneğin marjinalist kuram çerçevesinde 

ücretlerin, sadece işçilerin marjinal verimliliklerie göre saptandığı ve işgücü 

arzının ücretlerin artan bir fonksiyonu olduğu önkabulüne başvurulmaktadır. 

Oysa ücretler ve kârlar sadece iktisadî alanda belirlenmezler. Ücret düzeylerini 

belirleyen en önemli değişkenlerden birisi sınıfların özellikle siyasal alandaki 

göreli güçleridir. İşgücü arzını da sadece ücret düzeyleri belirlemez. İşgücü 

arzı üzerinde kültürel değişkenlerin de etkisi vardır. Pek çok ülkede dinsel ve 

milli bayramlarda resmî tatil uygulaması gündemdedir. Kadınların statüsünün 

düşük olduğu kimi ülkelerde kadınların işgücü arzına katılımını azaltan kültürel 

engeller vardır. Dahası ırksal önyargıların güçlü olduğu bazı ülkelerde farklı 

etnik ve dinsel kökenden işçilerin işgücü arzına katılımı belirli kültürel 

mekanizmalarla engellenebilmektedir. Dahası kâr oranlarının pazarlar 
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üzerindeki politik egemenlikle yakından ilişkisi vardır. Kâr oranlarındaki 

düşüşlerin zaman zaman pazarlar için verilen iç veya dış savaşlarla aşılması 

kâr oranlarının ve rekabetin saf iktisadî kategoriler olarak incelenemeyeceğine 

işaret etmektedir. 

Anaakım eğitim iktisadının neoklasik iktisattan devraldığı belirgin 

yöntembilimsel varsayımlar da vardır. Sözkonusu yöntembilimsel varsayımlar 

çoğu zaman, anaakım eğitim iktisadı çerçevesinde yapılan araştırmaların her 

aşamasını belirlemekte ve kaçınılmaz olarak bu araştırmaların bulgularını da 

şekillendirmektedir. 

1930’lardaki dünya ekonomik krizinin etkisiyle, anaakım iktisatçılar 

geleneksel metodolojilerinin yetersiz ampirisizmi hakkında tartışmaya 

başlamışlardır. Örneğin Robbins (1935, Chap. 6; aktaran Hausman 2001), 

kişiler arası fayda karşılaştırmalarını test edilemeyen değer yargıları olarak 

nitelendirmiştir. Hutchison (1938; aktaran Hausman 2001), saf teorinin 

önermelerinin ceteris paribus varsayımına çok fazla dayanıldığı için sınanamaz 

olduklarını ileri sürmüştür. Samuelson (1947; aktaran Hausman 2001), 

operasyonel olarak anlamlı olanın önemsiz olandan ayrılması gerektiğini 

belirtmiştir. Anaakım iktisat içerisindeki bu tartışmalı durum 1950’lerde Fritz 

Machlup ve özellikle Milton Friedman’ın argumanlarıyla okul içerisinde göreli 

olarak istikrâra kavuşmuştur (Hausman, 2001).  

 1960’lar, 1970’ler ve 1980’lerde ortaya çıkan başka bilim felsefesi 

akımları da iktisatçıların metodolojik bakış açılarını -temelden olmasa da- 

etkilemiştir. Örneğin, Popper’e (1963) göre, bilimin ölçütü ampirik olarak 

sınanabilecek teoriler formüle etmek ve sınamalardan geçemeyenleri 

reddetmektir. Karl Popper’in bilimsel teorilerinin yanlışlanma zorunluluğu 

yönündeki görüşü Mark Blaug (1992; aktaran Hausman, 2001) tarafından 

devralınmış ve vurgulanmıştır. Bu dönemde Thomas Kuhn’un Popper’in bilim 

felsefesine ilişkin görüşleri de yaygın olarak tartışılmıştır (Latsis 1976, de 

Marchi ve Blaug 1991; aktaran Hausman, 2001). Lakatos (1970), ampirik 

eleştirilere önem vermemesine rağmen, daha üstün alternatifleri bulununcaya 

kadar teorilerin terk edilmemesi görüşünde ısrar etmiştir. Lakatos’un bu görüşü 

anaakım iktisadın (ve anaakım eğitim iktisadının) sınanamayan 

varsayımlarının bilimselliğini meşrulaştırmada kurtarıcı bir rol üstlenmiştir.  
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Daha yakın tarihlerde, özellikle sosyoloji ve edebiyat alanlarında yapılan 

çalışmalardan etkilenen alternatif bilim felsefeleri de bazı iktisatçılar arasında 

tartışılmıştır (Hausman, 2001). Örneğin McCloskey (1985; aktaran Hausman, 

2001), normatif bir iktisat metodolojisi arama çabalarını eleştirmiş bunun yerine 

iktisatçıların retoriklerine, yani, birbirlerini ikna etme yollarına dikkat etmeleri 

gerektiğini ileri sürmüştür. McCloskey’nin bu bağlamdaki bir dizi çalışması 

tartışma yaratmıştır, çünkü onun formülasyonları, iktisadî iddiaların doğruluğu 

ve yanlışlığına ilişkin sorunsalları, iktisatçıların en yaygın olarak neyi kabul 

ettikleri sorunsalına indirgemiştir (Hausman, 2001). Böylesi bir görüş aslında 

iktisadî önermelerin sınanması zorunluluğunu ortadan kaldırma eğilimi 

taşımakta ve anaakım iktisadı sınanma yükünden azade etmektedir. Ayrıca, bu 

önerme azınlıkta kalan görüşlerin her zaman yanlış olması gerektiği gibi bir 

eğilimi de içermektedir.   

Yakın tarihlerde birçok yöntembilimci özellikle iktisattaki nedensellik 

kavramıyla ilgilenmişlerdir. Fizik felsefesi alanında çalışan Nancy Cartwright 

(1989; aktaran Hausman, 2001), ekonometriye dikkat çekmiş ve 

ekonometristlerin nedensellik ilişkisinin anlaşılmasına önemli katkılar 

yaptıklarını iddia etmiştir. Hausman (1992), Mill metodolojisinin modern bir 

versiyonunu savunmuş ve iktisadın kesin olmadığını ve temel ilkelerin akla 

uygunluğunun iktisadî teorilerin değerlendirilmesinde dikkate alınması 

gerektiğini ifade etmiş ve akılcı ilkelere verdiği önem kadar deney, anket ve 

alan çalışmasına da dikkati çekmiş ve anaakım mikroekonomik kuramının 

parçası olan nedensel genellemelerin rollerine vurgu yapmıştır. Kevin Hoover, 

birçok yöntembilimcinin aksine makroekonomik kurama ilişkin sorunlarla 

ilgilenmiştir. Ekonometrideki teknik konulara dikkati çekse de Hoover’ın (2000; 

aktaran Hausman, 2001) temel ilgisi nedenselliktir. 

Adı geçen çalışmaların dışında da birçok farklı metodolojik yaklaşım 

vardır. Son yıllarda iktisat yöntembilimi geniş bir alana dönüşmüştür. Örneğin 

Economics and Philosophy ve Journal of Economic Methodology gibi alanda 

uzmanlaşmış dergiler yayınlanmaktadır. Bu ve benzeri platformlarda sayısız 

makale yayınlanmıştır. Ayrıca iktisat metodolojisi alanında master ve doktora 

programları açılmıştır. İktisatçıların ve felsefecilerin katıldığı çok sayıda 

akademik toplantılar düzenlenmektedir. Bu alan çeşitli metodolojik yaklaşımları 

bünyesinde barındırmaktadır. Hausman (2001)’a göre alandaki çeşitli 
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yaklaşımlar Popperci-Lakatoscu ve sosyolojik-edebi okullar olarak kabaca 

sınıflandırılabiliyor olsa da çağdaş yöntembilimi ayrıntılı olarak sınıflandırmak 

oldukça zordur çünkü Popperci-Lakatoscu ve sosyolojik-edebi okullar 

sınıflandırmasının dışına düşen yaklaşımlar da vardır. Anaakım iktisadın bilim 

felsefi temellerine ilişkin buraya kadar adı geçen yöntembilimsel yaklaşımların 

genellikle alanın içinden yapılan eleştiriler ve düzeltmeleri içerdiği 

vurgulanmalıdır. Alanın içinden yapılan tartışmaların yanında alana dışından 

bakan yaklaşımlar da bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar kimi zaman anaakım 

iktisadın hatta bütün bir iktisat disiplininin bilim olup olmadığına ilişkin radikal 

tartışmaları da içerebilmektedir.  

Candan ve Hanedar’a (2005) göre bir fizikçinin atomu, bir biyoloğun 

genleri temel araştırma nesnesi olarak kabul etmesi gibi iktisatçı da bireyi 

temel birim olarak kabul eder. Ercan ve Özar (2000, s. 27) toplumsal yaşamın 

subjektif ontolojik analizi üzerinden yükselen neoklasik soyutlama yönteminin 

atomistik bir öze sahip olduğunu ifade etmektedirler. Ercan ve Özar (2000, s. 

25), eleştirel olmayan iktisat teorisinin inceleme alanı olarak kendisine devlet, 

sınıf ya da grupları seçmediğini, tersine daha başından itibaren tek tek bireyleri 

ve bu bireylerin, ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan mallar karşısında aldıkları 

tavırları incelediğini söylemektedirler. Arrow (1994), bireyci paradigmanın 

bütün toplumsal etkileşimlerin en nihayetinde bireyler arasında gerçekleşen 

etkileşimler olduğu basit gerçeğini temel alarak ekonomideki veya toplumdaki 

bireyin kimyadaki atom gibi düşünüldüğünü belirtmektedir. Bu nedenle Arrow’a 

(1994) göre, piyasa, iktisatçıya, bireyler-arası etkileşimlerden oluşan bir 

toplumsal durum gibi görünecek ve birey, iktisatçının betimlemelerinin ve 

çözümlemelerinin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Anaakım eğitim iktisadı 

çerçevesinde yapılan araştırmalar da atomize bireylerin toplamından oluşan 

toplum varsayımını paylaşırlar. Bu anlayış çerçevesinde analiz birimi bireydir. 

Oysa toplum bireylerden oluştuğu kadar sınıflar, devletler, politik gruplar, 

dinsel, milli aidiyet kümeleri, mesleki örgütler, toplumsal cinsiyet ve yaş 

grupları gibi tikelliklerden de oluşur. Bu tikellikler bireyin iktisadî ve eğitimle ilgili 

davranışlarını açıklamada başvurulmaktan kaçınılamayacak değişken kümeleri 

oluştururlar. Daha özlü bir ifadeyle, doğa karşısında ve üretim sistemi 

içerisinde bir birey ne kadar güçlü olursa olsun (örneğin güçlü bir burjuva birey) 

gerçekliğin açıklanmasında tek başına başvurulabilecek yeterli veriyi 
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sağlayamaz. Dahası yöntembilimsel bireyciliğin paradoksu, böyle bir bireyler 

toplumunun varlığı kabul edilse dahi ortadan kalkmaz. Keza atomize bireylerin 

tümü fayda maksimizasyonu peşinde koşmak gibi toplumsal bir özellik altında 

toplanırlar. Bu anlayış çerçevesinde çalışan anaakım eğitim iktisadının bireye 

ilişkin olarak da gerçekçi bilimsel bilgiyi üretemeyeceği düşünülebilir, çünkü o, 

bireyi tarihsel ve toplumsal koşullardan soyutlayarak incelemektedir. Örneğin 

anaakım eğitim iktisadının neoklasik iktisattan devraldığı rasyonel, fayda 

maksimizasyonu peşinde koşan ekonomik insan (homo economicus) 

varsayımı, insanın davranışlarını etkileyen iktisadî olgular dışındaki diğer 

etmenleri görmeyi engeller. Ne var ki insan davranışı, toplumsal cinsiyet, yaş 

rolleri, etnisite, din, gelenekler, görenekler, vb. birçok başka olgu tarafından da 

şekillendirilebilmektedir. 

Anaakım eğitim iktisadının yöntembilimsel önkabullerinden bir diğeri 

araçsal rasyonalite varsayımıdır. Araçsalcılık, bilimsel kuramların bilimsel 

öngörü ve kontrol için araçlar olduğu görüşünü kabul eder. Bu yaklaşıma göre 

kuramların doğruluk değerleri onların kabul edilme düzeyleriyle ilgili değildir ve 

bütün teoriler araçtırlar (Dharmapala ve McAleer, 1996). Araçsal rasyonalizm 

ise, aklın fonksiyonunu, araç geliştirme ve araçlar arasından seçim yapmayla 

sınırlayan bir yaklaşımdır. Aklın araç geliştirme ve seçme sürecindeki işlevini 

öne çıkaran bu yaklaşım neoklasik iktisadın başvurduğu ve anaakım eğitim 

iktisadı tarafından devralınan bir rasyonalizm anlayışıdır. Bu yaklaşıma göre 

akıl bütünüyle araçsal bir statüye indirgenmektedir. Neoklasik iktisadın ve 

anaakım eğitim iktisadının yöntemlerinden birisi olan tahminin, hipotezin 

doğrulanmasındaki araçsal rolü bu yaklaşım çerçevesinde değerlendirilebilir. 

Rasyonel homo-economicus varsayımı da bu rasyonalizm anlayışıyla ilişkilidir.  

Neoklasik iktisatta ve anaakım eğitim iktisadında sıklıkla başvurulan bir 

başka önkabul tümdengelim yönteminin hipotezlerin ve kuramların doğruluk 

değerlerini saptamada yeterli olduğu varsayımıdır. Tümdengelim, tümelden 

tikeli, genelden özeli çıkaran muhakeme yöntemidir (Hançerlioğlu, 2000, 

s.397). Neoklasik iktisat ve anaakım eğitim iktisadî araştırmalarında sıklıkla 

başvurulan temel yöntemlerden birisi hipotetik tümdengelim yöntemidir. 

Hipotetik tümdengelim yönteminde, genel bir yasa veya kuramdan gözlenebilir 

ve sınanabilir hipotezler üretilir ve bu hipotezler tahmin yöntemiyle ampirik 

veriler üzerinden sınanırlar (Johnson, 1996, s.289). Böylece, tümdengelimle 
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üretilmiş hipotezlerin ampirik öngörülerine gerçeklikte ulaşılabilirse hipotez 

doğrulanmış olur. Johson’a (1996, s.289) göre, tümdengelim yöntemini 

kullanan araştırmacının bilimsel açıklama olarak yaptığı şey, bütün araştırma 

sürecini geriye doğru yazmaktır. Tümdengelim yönteminde öncüller doğruysa 

veya doğru kabul edilmişse, muhakemenin sonucunda ulaşılan teoremler de 

zorunlu olarak doğrudurlar (Hançerlioğlu, 2000, s.397). Bir başka anlatımla, 

tümdengelim muhakemesinde, mantık bilimi kuralları gereği, öncüllerin doğru 

olarak kabulü muhakemenin sonucunun yani teoremin de zorunlu olarak 

doğruluğunu sağlar.  

Neoklasik iktisat ve anaaakım eğitim iktisadı araştırmalarında 

tümdengelim muhakemesi şöyle işlemektedir: Öncelikle, tümdengelim 

muhakemesinin öncüllerini oluşturacak, doğruluğu apriori olarak kabul edilmiş 

varsayımlar ve matematik modeller üretilmekte, bu varsayımlardan ve 

modellerden tümdengelim yöntemiyle hipotezlere ulaşılmakta ve bu hipotezlere 

ampirik deliller aranmaktadır. Tomer’e (2007, s.465) göre, biçimsel 

matematiksel tümdengelimci modellemenin hâkim olduğu disiplinlerin 

sınırlılıklarının yüksek olduğu yönünde bir yargıya varılabilir, çünkü, bu türden 

yöntemler çoğunlukla diğer yaklaşımları dışlamaktadır. Tomer (2007, s.465), 

biçimsel matematiksel tümdengelimci modellemenin pozitivizmle ilişkili 

olduğunu da eklemektedir. Aslında tümdengelim muhakemesini kullanan 

neoklasik iktisatçının ve anaakım eğitim iktisatçısının, doğru olarak kabul ettiği 

yasa veya teorilerden türettiği hipotezleri sınamasına bile gerek yoktur. Çünkü 

tümdengelim muhakemesinde öncüller doğruysa veya doğru olarak kabul 

edilmişse ulaşılan sonuçlar zaten mantık bilimi kuralları gereği zorunlu olarak 

doğrulanmaktadır. Tümdengelim yönteminin bu abartılı kullanımının anaakım 

eğitim iktisadı araştırmalarına dogmatik bir nitelik yüklediği söylenebilir.    

Normatif bilim, bilimin, nesnesini açıklaması yerine nesnesinin ne olması 

gerektiğine işaret eden bir bilim anlayışıdır. Pozitivizmin objektif bilim 

önkabulüne rağmen, bilimin bir bütün olarak değerden arınık sonuçlara ulaşıp 

ulaşamayacağı epistemolojik ve yöntembilimsel tartışma başlıklarından 

birisidir. Neoklasik iktisadın ve anaakım eğitim iktisadının araçsal rasyonalizmi, 

kaçınılmaz olarak bilimlerin de belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayan araçlar 

olarak kabul edilmesi sonucuna varır. Neoklasik iktisat çerçevesinde üretilen 

bilginin normatif olmayıp pozitif olduğu ileri sürülmesine rağmen (Friedman, 
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1953), neoklasik iktisadın yöntemleriyle üretilen bilginin ve dolayısıyla anaakım 

eğitim araştırmalarının liberal ve neoliberal politikaların üretilmesinde doğrudan 

ve dolaylı olarak işlevlendiğini fark etmemek mümkün değildir. Öyle ki, Dünya 

Bankası, IMF, AB ve NAFTA vb. küresel örgütlerin politika üretimi ve 

uygulaması için ihtiyaç duydukları bilimsel iktisat bilgisi, bizzat bu örgütler 

tarafından istihdam edilen araştırmacılar tarafından üretilmektedir. Bu türden 

araştırmalar, liberal ve neoliberal politikalarla uyumlu ideolojik atmosferin 

yaratılmasında çok önemli işlevlere sahiptirler. İnsel (2000 b, s.11), toplumsal 

pratikle ideolojinin parçası olan toplumsal tasarımlar arasındaki karşılıklı 

ilişkinin, iktisadın varolması için gerekli olduğunu ifade etmektedir. Toplumsal 

pratiğin en önemli bileşenlerinden birisinin toplumsal koşulları şekillendiren 

egemen politikalar olduğu söylenebilir.. Bu çerçevede anaakım iktisat ve 

anaakım eğitim iktisadının aksi iddia edilmesine rağmen normatif disiplinler 

olduğu ileri sürülebilir. 

 Neoklasik iktisat çerçevesinde yapılan anaakım eğitim iktisadı 

araştırmalarının çoğunda gerçekliği temsil ettiği iddia edilen matematiksel 

modeller ve modellere ilişkin ispatlama, hesaplama ve sınama yöntemleri 

kullanılmaktadır. Neoklasik iktisatta ve anaakım eğitim iktisadında matematiğin 

aşırı kullanımı matematiksel tutarlılığın tarihsel tutarlılığın yerine ikâme 

edilebileceği biçimindeki örtük varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayımın 

zorunlu olarak doğurduğu veya gerektirdiği açık veya örtük bir dizi başka 

varsayım bulunmaktadır. Bu varsayımlardan ilki gerçekliğin iktisadî alanının 

bütünüyle nicelleştirilebileceği varsayımıdır. Bu varsayımın en önemli bilimsel 

doğurgusu ise, ekonomik alana etkide bulunmakla beraber kolaylıkla 

nicelleştirilemeyen örneğin politik, ideolojik ve kültürel değişkenleri ihmal 

etmedir. Bu varsayım kaçınılmaz olarak bir tür iktisadî indirgemeciliğe de 

yolaçmaktadır.  

İktisadi alana ilişkin bütün değişkenlerin nicel olarak ölçülebileceği 

varsayımı veya ölçülemeyen olguların bilimsel iktisâdî inceleme kapsamından 

çıkarılması ve üretim faktörlerinin, üretim faaliyetinin ve bu faaliyetin 

ürünlerinin –pozitivist paradigma çerçevesinde - betimlenebilmesi ve 

matematik yöntemlerle açıklanabilmesinin ön koşulu, karşılaştırmaları olanaklı 

kılan varsayımların, standartların ve ortak ölçü birimlerinin var olmasıdır. Bu 

nedenle, hâkim iktisat malların tam olarak benzer birimlere bölünebildiğini 
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kabul etmektedir (Hanedar, 2007, s.57). Kitle üretiminin egemen olduğu 

günümüz kapitalizminde, üretim faktörleri ve ürünler arasındaki benzeşme 

düzeyinin yüksek olduğu bir gerçektir, fakat özellikle üretici güçlerin en önemli 

bileşeni olan emek niteliklerinin üretimle ilişkilerinin konu edinildiği 

araştırmalarda, niceliğin ve ölçülebilirliğin öne çıkarılması, 

nicelleştirilebilmeleri, parayla veya emek zamanla ölçülebilmeleri mümkün 

olmayan insani maliyetler karşısında bilimsel duyarsızlığı doğurabilmektedir. 

Hanedar (2007, s.171) İkinci Dünya savaşından sonraki dönemin, 

iktisadın kendini modelleştirmeye başladığı dönem olduğunu, iktisadın, 

kendisini tam olarak fiziğe benzeyen bir sosyal bilim haline getirmek istediğini 

ve bu gelişmenin; matematikselleşmeyi, matematiksel modellemeyi, biçimsel 

modellemeyi ve sonuçta tekniği ön plana çıkartan bir yapıyla sonuçlandığını 

söylemektedir. Hanedar’a (2007, s.171) göre bu durum iktisadın, gerçek 

dünya ile ve sosyal koşullarla bağını koparmıştır ve bu nedenle hâkim 

iktisadın varsayımları gerçek dünyada yaptığımız gözlemlere hiç 

benzememektedir. Neoklasik iktisat çerçevesinde yapılan anaakım eğitim 

iktisadı araştırmalarında kullanılan matematiksel modeller de çoğunlukla 

gerçekliğin aşırı bir soyutlamasına dayalı olarak üretilen ve bu nedenle 

matematiksel biçimin öne çıktığı modellerdir. Bu araştırmalarda kullanılan 

matematiksel modeller; varsayımlardan, kısıtlardan, çoğunlukla sadece nicel 

değişkenlerden ve bu değişkenler arasındaki matematiksel ilişkilerden 

oluşmaktadır. Bu modellerde, değişkenler arasındaki ilişkiler, matematiğin 

modern bilim tarafından yadsınamayan kurallarına uyuyorsa, yani, modelin iç 

matematiksel ve mantıksal tutarlılığı yadsınamıyorsa, elde edilen sonuçlar, bir 

bütün olarak modelin kendi dışındaki gerçekliği temsil edip etmediği 

sorgulanmadan kabul edilebilmektedir. Örneğin neoklasik iktisadın 

yöntembilimsel çerçevesinde insan sermayesi yatırımlarının incelendiği 

araştırmalarda, ücret düzeylerine ilişkin olarak neoklasik işgücü piyasası 

modeli kullanılmaktadır. Neoklasik işgücü piyasası modelinde ücret 

düzeylerinin temel belirleyenleri işgücünün verimliliği ile işgücü arzı ve talebi 

olarak ortaya konmaktadır. Neoklasik işgücü piyasası modeli ücret düzeyleri 

üzerinde etkili olabilecek, egemen sermaye birikim modeli ve/veya sendikal-

siyasal mücadele gibi temel etmenleri kapsamı içine almamakta ve bu 

değişkenlerin ücret düzeyleri üzerindeki olası etkilerinin modelin geçerliği 



  

59
                                                                    

                                

                                                                                                                                          
   

bağlamında tartışılması yerine geçerlik modelin mantıksal içtutarlılığıyla 

sağlanmaya çalışılmaktadır.  

Neoklasik iktisat çerçevesinde ekonometrik modellerin kullanıldığı 

anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında doğruluğu apriori olarak kabul edilen 

teorik ve yöntembilimsel varsayımlar, çoğunlukla sadece nicel bağımlı ve 

bağımsız değişkenler, bu değişkenler arasındaki ilişkiye en çok uyduğu iddia 

edilen doğrusal veya doğrusal olmayan matematiksel kalıplar ve araştırmaların 

değişkenlerine ilişkin istatistiki veriler yer alır. Bu araştırmalarda kullanılan 

ekonometrik modellerin genellikle, neoklasik iktisadın kuramsal ve 

yöntembilimsel varsayımları doğrultusunda üretildiği söylenebilir. Neoklasik 

iktisat araştırmalarında kullanılan ekonometrik modellerin geçerli açıklayıcılık 

ve/veya tahmin kapasitesinin olup olmadığına, modelin değişkenlerine ilişkin 

istatistiksel verilerin, matematiksel istatistiğin anlamlılık testlerinden geçip 

geçmemesine bağlı olarak karar verilmektedir. Vijayamohanan (2008, s.6), 

fiziksel deneylerde, değişkenlerin ve etmenlerin çoğu durumda yüksek 

kesinlikle denetlenebilmesine, manipule edilebilmesine ve matematiksel 

modellerle gerçeklikte olduğu gibi temsil edilebilmesine rağmen aynı olanağın 

iktisat için geçerli olmadığını söylemektedir. Gerçekliğin bir nitelik-nicelik 

bütünlüğü olduğu, niceliklerin belirli niteliklere bağlı olarak ölçülebildiği ve 

insanların iktisadi davranışları üzerinde etkili olan çok sayıda etmen olduğu 

düşünüldüğünde, yetersiz sayıda ve sadece nicel değişkenleri içeren 

ekonometrik modellerin yordama ve açıklayıcılık kapasitelerinin tartışılır olduğu 

ileri sürülebilir.  

Neoklasik iktisat çerçevesinde başvurulan yöntembilimsel 

varsayımlardan bir diğeri de sürekli fonksiyonlar varsayımıdır (Candan ve 

Hanedar, 2005). Bu araştırmalarda, üretim, kâr, maliyet, fayda vb. 

fonksiyonların sürekli fonksiyonlar oldukları ve bu fonksiyonların en az ikinci 

mertebeye kadar türevlerinin alınabildiği varsayılmaktadır. İktisadi bir ilişkiyi 

temsil eden herhangi bir matematiksel fonksiyonun sürekli olduğunun kabul 

edilmesinin, aşağıdaki varsayımların da açık veya örtük olarak kabul edilmesi 

anlamına geleceği söylenebilir:  

i- Sürekli fonksiyonla temsil edilen iktisâdî ilişkinin işleyişinde, tarihsel 

koşullarla etkileşimi zayıf olan bir yapı söz konusudur. Bu etkileşimi zayıf 
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yapıyı fonksiyonun biçimi, kapsadığı değişken türleri ve sayısıyla fonksiyonun 

parametreleri temsil ederler.  

ii- Sürekli fonksiyonla temsil edilen iktisâdî ilişki, bu ilişkiyi kesintiye 

uğratabilecek ya da tümüyle ortadan kaldırabilecek doğal ve toplumsal 

koşullardan (örneğin kâr kategorisini ortadan kaldıracak siyasal sistem 

değişikliklerinden) bağımsızdır.  

Neoklasik iktisat çerçevesinde yapılmış anaakım eğitim iktisadı 

araştırmalarında kullanılan fonksiyonların sürekli fonksiyonlar olarak kabul 

edilmesi, kapitalizmin aslında tarihsel olan kategorilerinin ve yapılarının tarih 

dışına çıkarılması anlamına gelmektedir. Neoklasik iktisat çerçevesinde 

zamanın dikkate alındığı dinamik araştırmalar da yapılmıştır. Ne var ki 

neoklasik iktisat çerçevesinde yapılan zamanın dikkate alındığı dinamik iktisâdî 

analizlerde tarihsellik ilkesi karikatürleştirildiği ileri sürülebilir. Örneğin gelecek 

tahminlerini içeren prospektif anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında, 

gelecek, nitel sıçramalar ve başvurulan iktisâdî kategorileri tümden 

olumsuzlayacak olası tarihsel değişimler dikkate alınmadan, geçmişin sadece 

nicel uzantısı olarak tahmin edilmeye çalışılmaktadır.  

Neoklasik iktisat çerçevesinde yapılan anaakım eğitim iktisadı 

araştırmalarının neredeyse tümünde başvurulan bir başka önkabul de ‘ceteris 

paribus’ (diğer değişkenler sabit kalmak üzere) varsayımıdır. ‘Ceteris paribus’ 

varsayımı, kullanılan modelin dışarıda bıraktığı değişkenlerin, modelin yapısını 

ve araştırmanın sonuçlarını anlamlı olarak etkilemedikleri önkabulüne 

dayanmaktadır. O’Dea (2005, s.38), ekonometrik metodolojinin iktisat teorisini 

bilimselleştirebilmesi için, iktisat teroisindeki hipotezleri yanlışlayabilmesi 

gerektiğini, fakat bu hipotezlerin neredeyse tamamında ceteris paribus 

varsayımına başvurulduğunu söylemektedir. Adı geçen yazar (2005, s.38), 

ceteris paribus varsayımının ekonometrik modellerde normal dağıldığı kabul 

edilen bozanetken terimi (disturbance term) olarak yer aldığını ve böylece 

iktisatçıların deneysel olarak kontrol edemedikleri değişkenleri istatistiksel 

olarak kontrol etmeye çalıştıklarını ifade etmektedir. O’Dea‘ya (2005, s.38) 

göre insanın ekonomik etkileşimleri üzerinde etkide bulunan sayısız güç vardır 

ve bunların çoğu ne iktisadi değişkenlerdir ne de sayısallaştırılabilirler. Bu 

yüzden bu değişkenlerin normal dağıldığı varsayılan tek bir terimin altında 

toplanmasının bu modellerin gerçekçiliğini azalttığı düşünülebilir. Ceteris 
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paribus önkabulünün yoğun kullanımının indirgemeciliğin yöntembilimsel 

olarak onaylanması anlamına geldiği de belirtilebilir. Özetle, ceteris paribus 

varsayımının, gönüllü “bilimsel” indirgemeciliği neoklasik çerçevede yapılan 

araştırmaların yöntem setine yerleştirdiği ileri sürülebilir.  

 

 

Anaakım Eğitim İktisadına Yöneltilen Eleştiriler 
Anaakım eğitim iktisadının neoklasik iktisattan devraldığı temel 

varsayımlarına ve metolojisine hem kendi içinden hem de çeşitli iktisat 

okullarından eleştiriler yöneltilmiştir.  

Anaakım eğitim iktisadına disiplinin içinden yöneltilen eleştiriler İSK’nın 

temel varsayımlarını ve yöntemlerini kökten değiştirmeye yönelik olmayıp, 

bunları içerden düzeltme çabaları biçiminde gerçekleşmektedir.  

Anaakım eğitim iktisadına kendi içinden yöneltilen eleştiriler daha çok 

araştırma sürecinde ortaya çıkan yöntembilimsel sorunların düzeltilmesi 

yönündedir. Örneğin Nehru, Swanson ve Dubey’in yaptıkları bir araştırmada 

(Nehru, Swanson ve Dubey, 1995) endüstriyel ve gelişmekte olan ülkelerdeki 

insan sermayesi stoğunun ölçülmesi ve büyüme üzerindeki etkilerinin 

çözümlenebilmesi için yeni bir veri tabanı önerilmektedir. Bu çalışmada İSK 

çerçevesinde o güne kadar yapılmış araştırmalardaki metodolojik eksikler 

İSK’nın içinden düzeltilmeye ve tamamlanmaya çalışılmaktadır (Nehru, 

Swanson ve Dubey, 1995, s. 380):  
Büyümenin belirleyenlerini daha iyi anlama yönündeki araştırma insan 
sermayesi stoğu tahminlerini geliştirmeye ilişkin taze bir ilgiyi uyarmıştır. 
Kurallara uygun konuşmak gerekirse insan sermayesinin ölçülmesi, 
insanların kendilerine ve diğer insanlara yaptıkları formal ve informal 
eğitim, işte yetiştirme, sağlık, beslenme ve toplumsal hizmetler gibi insan 
sermayesi yatırımı çeşitlerini içermelidir. Bugüne kadar bu yönde çabalar 
olsa da hiçbir araştırmacı böylesi bileşik bir ölçüyü bir araya getirmemiştir.  
Bunun yerine, büyüme araştırmalarında insan sermayesini temsil eden 
degişkenler, okul kayıt oranları, yetişkin okuryazarlık oranları ve sağlık 
göstergeleri gibi değişkenler olmuştur. Bunların her biri çok sayıda 
kavramsal ve ampirik sakıncalarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bunların 
üstesinden gelebilmek ve eğitim stoğu tahminlerini geliştirmek için bir 
ekonomideki çalışan kişi başına düşen ortalama eğitim yılını temel alan 
bir eğilim gelişmektedir. Bu ölçünün doğası gereği tek boyutlu ve başka 
zayıflıklara tâbi olmasının yanında, stok ölçüsü olması ve inşa edilmesi 
için göreli olarak daha tam ve geniş veri kümelerini gerektirmesi gibi 
avantajları vardır. 
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Benzer bir düzeltme çabasını McDonalds ve Roberts’ın 2001 tarihli 

araştırmasında da gözlemek olanaklıdır. İlgili araştırmada yazarlar, insan 

sermayesinin bilgi sermayesinden daha fazla olguyu içeren karmaşık bir girdi 

olduğunu ampirik olarak göstermeye çalışmışlar ve sağlık sermayesinin 

değişken olarak dışarıda tutulmasının yanlış yönlendirmelere yol açtığı ve 

sağlık sermayesinin büyüme oranları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

sonucuna varmışlardır (McDonalds, Roberts, 2001). Wasmer’in (2001) ilgili 

çalışmasında ise insan sermayesinin bileşenlerinden olan işgücü piyasasındaki 

tecrübenin ölçülmesine ilişkin İSK içinden yöntembilimsel katkılar konulmuştur. 

Wasmer (2001, s. 862) bu çalışmasının hedefini, “bu çalışmanın hedefi çeşitli 

ülkeler arasında emek piyasasındaki tecrübeyle biriken toplam insan 

sermayesinin düzeyi ve evrimini ölçmek için bir metodoloji sağlamaktır” 

ifadeleriyle okuyucuyla paylaşmaktadır. 

İSK’ya yönelik içerden eleştiriler ve düzeltmeler kuramın dayandığı 

anaakım iktisadın teorik ve yöntembilimsel temellerini eleştirmeyi neredeyse 

hiçbir zaman içermemektedir. İSK’nın temellerine ilişkin tartışmalar ve 

eleştiriler ise sıklıkla kuramın dışındaki (kurumsalcı, keynesyen, feminist, 

anarşist, post-otistik, marksist, …) iktisat okullarından gelmektedir. Sayılan 

okullardan anaakım eğitim iktisadına yöneltilen eleştirel anaakım iktisadının 

devraldığı neoklasik iktisadın yöntemleri ve yine neoklasik iktisattan devralınan 

kuramsal kabuller olmak üzere iki temel düzlemde yoğunlaşmaktadır.  Örneğin, 

Ünal (1996, s.63),  İSK’ya yönelik post-keynesyen, kurumsalcı ve marksist 

eleştiriler arasındaki benzerlikleri; üçünün de marjinalist denge çözümlemesini 

reddetmesi, post-keynesyenlerin ve marksistlerin makroekonomik analizlere 

öncelik vermeleri, kurumsalcıların da marksistler gibi toplumsal tarihsel görelilik 

anlayışını, kolektif anlayışı ve disiplinlerarası yaklaşımı vurgulamaları olarak 

özetlemektedir. Bu anlayışların eğitimi ele alışlarındaki temel benzerlik ise 

eğitim ile verimlilik ve üretim arasında doğrudan bir ilişki kurmamalarıdır (Ünal, 

1996, s.63). Bu yaklaşımlarda eğitim - verimlilik - üretim arasındaki doğrudan 

ilişkinin yadsınması eğitim ile büyüme ve gelir arasında da doğrudan ilişki 

kurulmaması sonucunu doğurmaktadır.  

Fitzsimons (1999) geleneğin dışından gelen eleştirilere Block’un 

neoklasik iktisadın, dolayısıyla İSK’nın da dayandığı ve onun metodolojisini 

yönlendirdiği temel sayıltılarına yönelttiği eleştirileri örnek vermektedir. Bu 
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varsayımlar ekonominin toplumdan ayrılabilen bir bütünlük olduğu yönündeki 

sayıltıyla, insanların rasyonel bireyler olarak davrandıkları yönündeki sayıltının 

temelini oluşturduğu iki ana bloktan oluşmaktadır (Block, 1990, s. 21; aktaran 

Fitzsimons, 1999). Gorz (1995, s.159) da anaakım iktisada yönelik benzer bir 

eleştiriyi “liberal iktisatta toplumun iktisadî faaliyetin bir yan ürünü olarak 

algılandığını ve bütün bireyler için tek ortak çıkarın, dolayısıyla tek ortak bağın 

bireysel çıkarlarına göre davranma özgürlüklerini engelleyen her türlü 

zorlamaya karşı korunmadaki çıkarları olduğunu ifade ederek ortaya 

koymaktadır. Block’a (1990, s. 21; aktaran Fitzsimons, 1999) göre evrensel ve 

tarihaşkın olan bu varsayımlar ürün, emek ve sermaye piyasalarındaki işlemleri 

uyumlu hale getiren kendi kendini düzenleyen piyasa modelinin zeminini 

oluşturmaktadır.  

 
Marksist Eleştiri 
Anaakım iktisata yönelik en köklü ve belki de en eski eleştiriler 

marksistler tarafından yöneltilmiştir. Marksizm, 19. yüzyılda bütünlüklü bir 

söylem olarak doğduğu andan itibaren kapitalist toplumu ve bu toplumun 

bağrında yeşeren her şeyi eleştiri konusu yapmıştır. Marksizmin bir teorik ve 

pratik gelenek olarak üç tarihsel kaynağı vardır (Marksist Felsefe Kılavuzu): 

Klasik Alman Felsefesi, İngiliz Ekonomi Politiği ve Fransız Ütopyacı 

Sosyalizmi…  

Marksizmin felsefesi diyalektik materyalizmdir. Diyalektik materyalizmin 

temel tezlerinden ilki maddenin düşünceden önce gelmesi ve içinde yaşanılan 

maddi koşulların bilincin çeşitli biçimlerini belirlemesidir. Diyalektik 

materyalizmin yasa düzeyine çıkardığı diğer bir tezi gerçekliğin bütün 

alanlarında karşıtların birbirini gerektirmesi ve çatışmasıdır. Nihayet diyalektik 

materyalizm doğada, toplumda ve bilinçte durmaksızın değişimler olduğunu 

ileri sürer. Marksizm sadece felsefi veya teorik bir akım değildir. O sınıf 

mücadelelerinin teorisi olmasıyla pratikle bütünleşme eğilimini bünyesinde 

taşımaktadır. Bu nedenle marksizmin ayırt edici özelliklerinden birisi doğayı ve 

toplumu dönüştürmeye yönelik eğilimidir. Diyalektik ve tarihsel materyalizm 

olarak iki ana bloktan oluşan marksizm doğayı ve toplumu bütünselliği, 

çokyanlılığı, ilişkiselliği, devimselliği, çelişkiselliği, değişimi ve gelişkin 

özellikleri içinde inceler. Bu çerçevede bütün mikro ve makro olgularla bunlara 
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ilişkin kavramlar tarihseldir. Marksist bakış geçmiş ve bugünkü toplum 

biçimlerini sosyoekonomik formasyon kavramıyla karşılar. Sosyoekonomik 

formasyon üretici güçler ve üretim ilişkileri tarafından belirlenen bir tarihsel yapı 

olarak incelenir ve bu yapının bünyesinde barındırdığı toplumsal güçler 

çelişkileri içinde incelenirler.  

Althuser’in (1971), Bowles ve Gintis’in (1976), Sarup’un (1978), Willis’in 

(1977) ve Bourdieu’nun (1976) çalışmalarıyla, marksist eğitim teorisi, araştırma 

ve yazın 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında zirveye ulaşmıştır (Rikowski, 

2006; aktaran Greaves, Hill ve Maisuria, 2007). Tarihsel önem açısından 

birkaç istisna dışında 1980’lerin sonu ve 1990’ların başında bu ilk marksist 

eğitim kuramı ve araştırma dalgası gelişememiştir (Greaves, Hill ve Maisuria, 

2007). Bununla birlikte sönük bir dönemin ardından 1990’ların ortasında 

marksist eğitim literatürü içsel dejenerasyon ve aşırı savunmacılıkla malûl 

olarak yeniden belirmiştir (Rikowski, 1996, 1997, 2006; aktaran, Greaves, Hill 

ve Maisuria, 2007). Richard Brosio (1994), Kevin Harris (1994),  Ebert (1996) 

ve Michael Neary’nin (1997) çalışmaları marksist eğitim kuramı ve yazını 

açısından yeni bir gelişim ve deneme döneminin habercisi olmuştur (Greaves, 

Hill ve Maisuria, 2007). Son birkaç yılda marksist eğitim teorisi ve araştırması 

ve radikal pedagoji ikinci bir gelişim dalgasını başlatmışlardır. Paula Allman 

(1999, 2001), Richard Brosio (2000), Peter McLaren (2000, 2005a ve 2005b); 

McLaren ve Farahmandpur, (2005), Bertell Ollman (2001), Carmel Borg, John 

Buttigieg ve Peter Mayo (2002), Dave Hill’in (2002) çalışmaları uluslararası 

tanınmayı getirmiştir (Greaves, Hill ve Maisuria, 2007). Marksist çözümlemeler 

eğitim politikalarının ve teorik ilginin kapsamına giren yaşamboyu öğrenme, 

rehberlik, öğrenen toplum, toplumsal adalet, küreselleşme, eğitimin 

piyasalaşması ve birçok diğer başlıklarda sürdürülmüştür (Greaves, Hill ve 

Maisuria, 2007). Bu ikinci dalga eğitimde sınıf, cinsiyet, ırk, eğitimin özel sektör 

tarafından devralınması ve eğitimle ilgili kamu hizmetleri gibi olgulara yönelik 

yeni bir ilgiyi de doğurmuştur (Greaves, Hill ve Maisuria, 2007). Bununla birlikte 

marksistler kendilerini çoğulcu, özcü olmayan (postmodernler gibi) ve 

Weberyan epistemolojiler karşısında savunma ve tarihsel materyalist bir 

perspektifi koruma konumunda bulmuşlardır (Greaves, Hill ve Maisuria, 2007).   

Marksistlerin anaakım iktisata yönelttikleri eleştiriler anaakım iktisadın 

“sömürgesi” olan anaakım eğitim iktisadı için de geçerlidir. Anaakım eğitim 
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iktisadına yönelik marksist eleştiriler anaakım eğitim iktisadının ortaya çıktığı ilk 

dönemlerde başlamıştır. Örneğin Bowles ve Gintis’in 1975 tarihli 

çalışmalarında İSK marksist bir perspektiften eleştirilmektedir. Adı geçen 

yazarlara (1975) göre İSK’nın temel eksiği sınıfsal değişkenlerini 

çözümlemesine dâhil etmemesidir. Yazarlar (1975) insan sermayesi talebi 

başlığı altında İSK’yı belirli noktalarda eleştirmektedirler. Eleştirilerinden ilki 

üretimin teknik olduğu kadar toplumsal boyutlarının da olmasına ilişkindir. 

Yazarlara (1975, s.75) göre neoklasik iktisadın firma kavramında olduğunun 

aksine firmanın sosyo politik boyutları vardır. İkincisi, üretim, hammaddeleri 

ürünlere, insan niteliklerini de yeni niteliklere dönüştüren birleşik bir süreçtir 

(Bowles ve Gintis, 1975, s. 76). Üçüncüsü emek meta değildir (emek-gücü 

metadır). Dördüncüsü ücret düzeyi firma için dışsal bir değişken değil firmanın 

kârıyla bağlantılı içsel bir değişkendir. Ücreti piyasanın belirlediği dışsal bir veri 

olarak incelemek kapitalistin işçiler üzerindeki gücünü gizler (Bowles ve Gintis, 

1975, s. 76). Ayrıca İSK’da savunulduğunun aksine işçilerin üretkenliklerinin ve 

performanslarının artması daha çok kapitaliste yarar (Bowles ve Gintis, 1975, 

s. 76). İnsan sermayesini oluşturan ve kapitalist tarafından değerlendirilen işçi 

nitelikleri sadece teknik niteliklerle sınırlı değildir. Irk, cinsiyet, yaş vb. nitelikler 

sermaye tarafından (örneğin işçileri bölmek için) kullanılmaktadır (Bowles ve 

Gintis, 1975, s. 76). 

Adı geçen yazarlar insan sermayesi arzına ilişkin olarak da İSK’nın ileri 

sürdüğü tezleri eleştirmektedirler (Bowles ve Gintis, 1975, s. 76). Yazarlar, 

İSK’nın belli becerileri gerektiren, parasal veya parasal olmayan çekiciliklere 

sahip işler karşısında bireylerin zamanlarını kullanma konusunda tercih 

yaptıklarını ve bu doğrultuda kişisel gelişimleriyle ilgili kararlar verdiklerini ileri 

sürdüğünü belirtmekte ve insan sermayesi arzının kişisel tercihlerin toplamı 

olarak incelendiğini ifade etmektedirler (Bowles ve Gintis, 1975, s. 77). Adı 

geçen yazarlara (1975, s.77) göre eğitimin geçmiş ve şimdiki durumu, bu 

bireysel tercihlere göre ve şüphesiz eğitimle ve üretimle ilgili mevcut teknolojik 

düzeyle eldeki kaynakların düzeyi tarafından belirlenmektedir. ABD’de kişisel 

gelişimle ilgili dinamikler ve eğitim sistemi, İSK’nın ortaya koyduğundan 

bambaşka bir manzara ortaya koymaktadır. ABD’de okullaşma kişisel 

tercihlerin toplamı olmaktan çok uzaktır. Yazarlara (1975, s. 77) göre, ABD’de 
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eğitim sistemini piyasanın talepleriyle politik süreçlerde ortaya çıkan popüler 

talepler belirlemektedir. 

Bowles ve Gintis (1975, s. 79-80), eğitimin getirileri konusunda da İSK’yı 

eleştirmektedirler. Yazarlar, firmanın sınıfsal modelinde eğitimin artan beceriler 

üzerinden marjinal ürünü arttırabileceği tezini kabul etmektedirler. Fakat bu 

artan ürünün hangi tarafa getiri olarak yansıyacağı tartışmalıdır. Keza eğitim 

işçilerden artı değerin alınmasını da kolaylaştırabilmektedir (Bowles ve Gintis, 

1975, s. 79-80). Dahası eğitim işçilerin kendi aralarında nitelikli niteliksiz olarak 

bölünmesine yol açabilmekte ve bu durum işçilerin birlikte mücadelelerini 

engelleyebilmektedir (Bowles ve Gintis, 1975, s. 79-80). Son olarak 

kapitalistler sadece işçilerin üretken niteliklerini arttıran bir eğitim değil, onların 

üretim ilişkilerine uyumunu da yeniden üreten bir eğitim isteme eğilimindedirler 

(Bowles ve Gintis, 1975, s. 79-80). Bu nedenle eğitim, sadece üretimin teknik 

taleplerinin değil politik ve ideolojik yeniden üretiminde taşıyıcısı olmaktadır.  

Bowles ve Gintis (1975, s. 80-82), İSK’ya yönelik marksist eleştirilerinin 

bazı doğurguları olduğunu söylemektedirler. Bu doğurgular yazarlar tarafından 

büyüme, gelir dağılımı ve kamu politikası başlıklarında çözümlenmiştir. İSK’ya 

göre bütün üretim faktörleri büyümeye katkı koyabilir ve belli teknik sorunlar 

ortaya çıkabilse de bütün faktörlerin büyümeye katkıları ölçülebilir. Bu durumda 

insan sermayesi kuramcısının yapması gereken eğitim yatırımlarının 

büyümeye katkısını hesaplamaktır (Bowles ve Gintis, 1975, s. 80). Yazarlara 

(1975, s. 81) göre, eğitim, insan sermayesi kuramcısının emek niteliği 

kavramının çok ötesine geçen dolayımlarla büyümeyi pozitif veya negatif 

olarak etkileyebilir. Bu dolayımlar üretim ilişkilerinin belirlediği dolayımlardır ve 

sermaye birikimi (dolayısıyla büyüme) üzerinde belirleyicidirler. Yazarlar (1975, 

s.81), İSK’nın gelir dağılımına ilişkin ortaya koyduğu tezleri de 

eleştirmektedirler. İSK’ya göre gelir dağılımı herşeyden önce işgücü arzına 

göre belirlenmektedir. İşgücü talebi çok soyut olarak ortaya konmakta ve 

makroekonomik değişkenler, piyasa yapısı, teknik değişim vb. gelir dağılımını 

etkileyen değişkenler görmezden gelinmektedir. İSK’nın ortaya attığının aksine 

gelir dağılımı insan sermayesi niteliklerinden çok kapitalizmin sınıfsal, ırksal, 

cinsel vb. toplumsal güçleri yansıtan yapısal özellikleri tarafından 

belirlenebilmektedir (Bowles ve Gintis, 1975, s. 81). Bowles ve Gintis (1975), 

son olarak İSK’ya yönelik marksist eleştirilerin kamu politikası açısından 
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doğurgularına değinmektedirler. Yazarlara (1975) göre, İSK’nın kısmi üretim 

anlayışı ve üretimi toplumsal üretimden soyutlaması kamu politikası alanındaki 

önermelerinin mantıksal ikna gücünü azaltmaktadır. Örneğin eğitimin baskıcı 

karakteri disiplinli bir işgücü oluşturmak için gerekli olduğu halde İSK bunu 

görmemekte veya farklı yorumlamaktadır. Birçok insan sermayesi kuramcısına 

göre ırkçılık, cinsiyetçilik ve elitizmin sürdürülmesi refah devleti nosyonuyla 

uyuşmamaktadır ve bu kuramcılar tarafından eleştirilmektedir. Oysa bunlar 

kapitalist düzenin sürdürülmesi için gereklidir (Bowles ve Gintis, 1975, s. 82). 

Özetle, İSK, yazarlara (1975, s. 82) göre, statükonun sürdürülmesi için ideoloji 

üretmektedir. 

Marksizm sadece bir ekonomi öğretisi değildir ve iktisat disiplininin dar 

çerçevesine sığmaz. Bu yönüyle marksizmin iktisat eleştirisi ekonomi politik bir 

eleştiridir. Marksizmin anaakım iktisata yönelik eleştirileri anaakım iktisadın 

teorik ve yöntembilimsel önkabulleri ve anaakım iktisadın egemen ideolojiyi 

üretme işlevi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede anaakım iktisata 

yöneltilen ilk eleştirilerden birisi, anaakım iktisadın meta fetişizmiyle malul 

olduğudur (Kara, 1996, s.154). Marksizm kişiler arasındaki gerçek üretim 

ilişkilerinin nesneler arasındaki ilişkiler olarak algılanmasını meta fetişizmi 

kavramıyla yansıtır. Marksist bakış çerçevesinden yöneltilen bir başka eleştiri 

ise aslında tarihsel olan kâr, fayda, rekabet, rasyonalite vb. kavramların 

anaakım iktisat literatüründe tarih aşkın kategorilermiş gibi ele alınmasıdır. 

Marksizmin anaakım iktisata yönelttiği bir diğer eleştiri, anaakım iktisatta 

iktisadî alanın politik ve kültürel ilişkilerden soyutlanarak ele alınmasıdır. Bu 

çerçevede anaakım iktisadın piyasa ilişkilerini siyasal iktidardan ve diğer 

toplumsal değişkenlerden soyutlayarak ele alması eleştirilmektedir. Oysa ne 

eğitim ne de iktisat içinde yeraldıkları sosyoekonomik formasyondan 

soyutlanarak incelenemez. Bu nedenle eğitim iktisadının kapsamına giren 

başlıklar da ekonomi politik bir çerçeveden incelenmek durumundadır. Eğitimin 

ekonomi politiği, gerek anaakım iktisata gerekse de anaakım eğitim iktisadına 

yönelik kapsamlı eleştirilerin çerçevesini çizme potansiyeli taşımaktadır.  
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Anarşist İktisat Okulunun Eleştirisi 
Anarşizm siyasal otorite ilkesini reddeden ve böyle bir otorite olmaksızın 

toplumsal düzenin mümkün ve arzulanır olduğunu savunan öğreti ve harekettir 

(Nowell, 2002, s. 28). Anarşizm liberal düşünsel ilkelere dayanmasına rağmen 

öğretinin her kalıba girebilen değişken niteliği, anarşist gelenek içindeki farklı 

okulların ayırt edilmesini güçleştirmektedir. Yine de bireysel anarsizmle 

sosyalist anarşizm arasında bir ayrım yapılabilir (Nowell, 2002, s. 28). Anarko-

kapitalizmle uçlaşan bireysel anarşizm devleti reddetmesine rağmen özel 

mülkiyeti reddetmez. Sosyalist anarşizm ise hem devleti hem de özel mülkiyeti 

reddeden karakteriyle komünizme yaklaşır. Anarşizmin ilk sistematik 

açıklamasını William Godwin (1756 – 1836) yapmıştır. Bununla birlikte 

anarşizm sıklıkla Proudhon, Bakunin ve Kropotkinle anılır (Nowell, 2002, s. 

29). 

Anarşizmin neoklasik iktisata yönelik eleştirileri de anarşizm içindeki 

çeşitliliği yansıtır. Bireysel anarşizm neoklasik iktisadın özel mülkiyet 

önkabulünü reddetmeden piyasaların devlet müdahalesinden uzak doğal 

işleyişinin üretimi kendiliğinden düzenleyeceğini noktasında anaakım iktisata 

yaklaşır. Bireysel anarşizm yine de anaakım iktisadın dayattığı tekçi 

rasyonaliteyi reddetme eğilimindedir ve özel mülkiyetle yoksulluk ve toplumsal 

eşitsizlik arasındaki ilişkiler konusunda duyarsızdır. Sosyalist anarşizmin 

anaakım iktisata yönelik eleştirileri ise özel mülkiyetin olumsuzlanmasıyla 

başlar. Toplumsal düzenin sağlanmasında devletin rolünü olumsuzlayan 

sosyalist anarşistler aşağıdan yukarıya hiyerarşisi olmayan örgütlenmelere 

işaret ederler (Suissa, 2001). Bu zeminde marksistlerin kapitalizme yönelik 

köktenci eleştirileriyle kesişen ama özellikle devletin rolü konusunda 

farklılaşmış bir sosyalist anarşist literatür oluşmuştur.  

Özellikle sosyalist anarşistlerin neoklasik iktisata yönelttikleri eleştiriler 

anaakım eğitim iktisadı için de geçerlidir. Örneğin anaakım iktisatta ve İSK’nın 

araçsal rasyonalitesi, kuramda insanın üretimin nesnesi olması, üretim araçları 

üzerindeki özel mülkiyetin olumlanması, meta fetişizmi ve tanrılaştırılan piyasa 

vb. başlıklar sosyalist anarşistlerin temel eleştiri başlıklarıdır. Anarşizmin 

eğitime ilişkin eleştirilerinin yanında pozitif olarak ortaya koydukları söylemleri 

ve kimi ülkelerde yaşama geçirilmeye çalışılan pratikleri vardır. İspanya’da 20. 
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yüzyılın başındaki anarşist eğitim girişimleri ve Amerikan Modern Okul 

Hareketi bu girişimlere örnek olarak gösterilebilir (Suissa, 2001, 631-632).  

 
Keynesyen İktisat Okulunun Eleştirisi 
Keynesyen iktisat bilindiği üzere 1930’lara damgasını vuran küresel 

krizle baş etme sürecinde doğmuş ve güç kazanmış bir iktisat okuludur. 

Cambridge Üniversitesi profesörü John Maynard Keynes (1883 – 1946) 

kapitalizmin büyük kurtarıcısı olarak nitelenir. Keynes, ekonomik bunalımların 

ve genelleşen işsizliğin kapitalizmi sarstığı bir dönemde enflasyonist 

politikalarla ve kredilerin faiz fiyatını düşürmekle sermayenin verimliliğini 

arttırmayı önermiştir (Hançerlioğlu, 1997, s.229). Keynes’e göre işsizlik talep 

yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Talep yetersizliği ise insanların gelirlerinin 

bir bölümünü psikolojik nedenlerle saklamasından doğar. O halde devlet işe el 

koymalı ve enflasyonist politikalarla sermayenin verimliliğini arttırmalı ve bizzat 

yatırımlar yaparak tam istihdamı sağlamalıdır (Hançerlioğlu, 1997, s.229). 

Keynesci iktisat neoklasik iktisadın birçok varsayımına karşı çıkmaktadır. 

Örneğin neoklasik iktisatta piyasa mekanizmasının otomatik olarak tam 

istihdamı sağlayacağı varsayımı keynesci iktisat tarafından 

olumsuzlanmaktadır. Neoklasik iktisadın minimum devlet anlayışı da keynesci 

iktisat tarafından şüpheyle karşılanmaktadır. Keynesci anlayışa göre devlet 

özellikle mâlî politikalar aracılığıyla piyasanın işleyişinde ortaya çıkan sorunları 

çözebilir. Neoklasik iktisadın savunduğu her arzın kendi talebini öyle ya da 

böyle yaratacağı yönündeki tez de keynesci iktisadın karşı çıktığı bir tezdir. 

Talebin zaman zaman arz karşısında yetersiz kalabileceği ve kaldığı keynesci 

iktisadın doğduğu 1930’larda pratikle kanıtlanmıştır. Öztürk’e (2005) göre, 

keynesyen iktisatçılar eğitimi yarı kamusal bir mal olarak değerlendirmişler ve 

sosyal refah devleti anlayışlarının bir sonucu olarak eğitim hizmetlerinin devlet 

tarafından sunulması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Keynesci iktisat, iktisâdi 

analizlere ve iktisat politikalarına zaman boyutunu eklemiştir. Bu çerçevede 

eğitim ekonomi ilişkisine de tarihselci bir çerçeveden yaklaşılmakta ve eğitim 

olgusunun ekonomik boyutları makroekonomik konjonktüre bağlı olarak 

çözümlenmeye çalışılmaktadır. Örneğin keynesci bakışa göre, talep 

yetersizliğinin genelleştiği bir iktisâdî konjonktürde insan sermayesi stoğunun 

artması büyümeye yol açmayabilir. Ünal (1996, s.65), neoklasiklerin eğitim için 
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eksik rekabet koşullarının geçerli olduğu yönündeki tezlerinin ve bu nedenle 

devletin insangücü ve istihdam politikaları yoluyla insangücü yapısını 

oluşturması gerektiği yönündeki politika doğurgusunun Keynes’den sonra 

hayata geçirildiğini ifade etmektedir.  

  

Feminist İktisat Okulunun Eleştirisi 
Son yıllarda özerk bir disiplin olma yolundaki feminist iktisat anaakım 

iktisadın birçok varsayımına eleştiriler yöneltmektedir. Sandra Harding (1987; 

aktaran Donath, 2000, s.115), ayırt edilebilen bir feminist iktisat metolojisinin 

olup olmadığı konusunun açık olmamasına rağmen, feminist araştırmanın 

kadınların sorunlarına yönelme konusunda ayırt edici olduğunu ileri sürmüştür. 

Donath’a (2000, s.115) göre, kadınlar ve onların ekonomik durumlarına dikkat 

çektikleri için, feminist iktisatçıların incelemeyi tercih ettikleri iktisâdî sorunlar 

anaakım iktisadın incelediklerinden farklı olacak ve feminist iktisatçılar farklı 

sorular soracaklardır. Donath (2000, s.115), feminist iktisatçıların ekonominin 

kadınları nasıl etkilediği ve kadınların ekonomiyi nasıl etkiledikleriyle 

ilgilendiklerini söylemektedir. 

Nelson (1995), çoğu kişinin feminizmi politik bir programla 

ilişkilendirdiklerini ve gerçekten de feminizmin politik bir programı içerdiğini 

ifade etmektedir. Nelson (1995, s.131), feminizmin birçok çeşidi olmasına 

rağmen bunların tümünde ortak olan noktanın kadın olarak doğmanın yarattığı 

dezavantajları ortadan kaldırma çabası olduğunu ileri sürmektedir. Nelson’a 

(1995, s.131) göre böylesi bir ilgi, iktisat disiplini içerisinde kadınların meslekte 

ilerlemelerinin desteklenmesi ve bazen de feminist amaçlar için iktisâdî 

analizlere başvurma biçiminde kendini açığa vurmuştur. Nelson (1995, s.155) 

çağdaş iktisat disiplininin ne doğal çevreye ne de kadınların çalışmalarına 

gereken dikkati göstermediğini belirtmekte ve batılı öz ve bilim kavramlarının 

tarihsel gelişimlerine ilişkin literatür gözden geçirildiğinde bu durumun 

rastlantısal olmadığınının farkedileceğini ileri sürmektedir. 

Feminist iktisat bünyesinde çeşitli geleneklerden etkilenen birçok farklı 

yaklaşımı barındırmaktadır. Bu yaklaşımlar genel olarak sistemiçi ve sistem 

karşıtı yaklaşımlar olarak iki genel kategoride incelenebilir. Nelson (2000, 

s.1179), anaakım iktisata yakın olan feminist çalışmalarda emek piyasasındaki 

ayrımcılığın ya da evdeki davranışların incelendiği, örneğin haneler arasındaki 



  

71
                                                                    

                                

                                                                                                                                          
   

ilişkilere oyun teorisi modellerinin uygulandığı çalışmaların son yıllarda çok 

arttığı bilgisini aktarmaktadır. Nelson (2000, s.1179), makroekonomiye ve 

kalkınma politikaları iktisadına ilişkin feminist incelemelerin daha çok marksist 

ve kurumsalcı iktisatçılar tarafından, politikalarla ilişkili çalışmaların ise bütün 

feminist yaklaşımlar tarafından gerçekleştirildiğini ifade etmektedir.  

Feminist iktisadın anaakım iktisata yönlettiği eleştirilerinden birisi 

rasyonal insan varsayımıdır. Rasyonel insan feminist iktisatçılarca maskulin bir 

model olarak kavranmaktadır. Feminist iktisatçılara göre sosyokültürel 

değişkenlerden izole edilmiş, tek değeri bireysel çıkar ve fayda 

maksimizasyonu, tek kısıtı bütçe olan böylesi bir birey kaçınılmaz olarak cinsel, 

dinsel ve ırksal etmenlerden bağışık olarak incelenmekte ve bu durum 

eşitsizliklerin üstünü örtmektedir (May, 2002). May (2002, s. 55), anaakım 

eğitim iktisatçılarının aileyi inceleme biçimlerini de eleştirmektedir: 
Şüphesiz anaakım iktisatçıların hepsi aileyi inceleme birimi olarak ihmal 
etmemişlerdir. Hepsi bir yana Gary Becker, aileyi (incelemelerine) dâhil 
etmesinden dolayı küçümsenmeyecek bir tanınma ve kötü üne sahip 
olmuştur. (Becker 1981). Yine de Deirdre McCloskey işaret ettiği gibi 
Becker’in dünyasındaki ailenin neoklasik firmanın problemsiz 
bütünlüğünde olduğu gibi tek bir amacı ve tek bir fayda fonksiyonu vardır 
- tahmin edin kimin ki? (McCloskey 1993, 77). 

  

Ferber (1995), “İktisadın İncelenmesi: Feminist Bir Eleştiri” adlı 

çalışmasında feminist iktisadın belli başlı eleştirilerini aktarmaktadır. Ferber’in 

bu bağlamda dikkat çektiği ilk sorun kadınların iktisat fakültelerindeki yetersiz 

temsilidir. 1988-1989 yılında kadınların oranı iktisat fakültelerinde sadece 

yüzde 10.1, yüksek lisans eğitim yapan kurumlarda yüzde 8.5’dir. Lisans 

düzeyinde çalışan profesörlerin yüzde 4.8’i ve yüksek lisans düzeyinde çalışan 

profesörlerin ise sadece yüzde 3.3’ü kadındır (Ferber, 1995, s. 357). Ferber’in 

feminizm-iktisat başlığında değindiği diğer bir konu iktisatta içerik seçiminin 

önyargılı olmasıdır (Ferber, 1995, s.358). Ferber, ençok satan 9 iktisat ders 

kitabına bakıldığında kitapların yarıdan fazlasında, belki de son 50 yılın en 

önemli iktisadî gelişmesi olan, kadınların işgücüne katılımının artmasından 

bahsedilmediğini belirtmektedir. Ferber ayrıca, bu kitaplarda karşılığı 

ödenmemiş işin milli gelir hesaplanmasından çıkarılmasına değinilmediğini, bu 

kitaplardan birnin ise ev işini boş zaman etkinliği olarak ele aldığını ifade 

etmektedir (Feber, 1995, s. 358). Ferber (1995, s.359), feminist iktisatçıların 

anaakım iktisadın kuramsal ve yöntembilimsel varsayımlarını da yoğun olarak 
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eleştirdiklerini ifade etmektedir. Feber (1995, s.359), ilk olarak anaakım 

iktisadın merkezî karakterinin rasyonel, otonom fayda maksimizasyonu 

peşinde koşan bir erkek olduğunu ve bu erkeğin doğal ihtiyaçlarından ve 

toplumsal etkilerden yalıtık olarak sınırsız ihtiyaçlarıyla ve kıt kaynaklarıyla 

tercih yapmakta olduğunu ifade etmektedir. Feber’e (1995, s.359) göre 

feministler bu perspektifin, baskıcı kurumları incelemek için yetersiz olduğunu 

ileri sürmektedirler. Ferber (1995, s.359), feministlerin ikinci eleştiri başlığının 

matematiğin kullanılma biçimi olduğununu söylemektedir. Feministlere göre 

modeller daha iyi açıklama ve anlamaya yarayan metaforlardan başka bir şey 

değildirler. Modellerin kendisi gerçekliğin yerine konulamaz (Ferber, 1995, s. 

359). Ferber (1995, s.359), feministlerin üçüncü eleştiri kategorisinin ev 

ekonomisinde neoklasik iktisadın başvurduğu varsayımlar olduğu bilgisini 

aktarmaktadır. Feministler ev işlerinde kadının uzmanlaşmasına vurgu 

yapmaktadırlar. Feminist iktisatçılara göre ev işlerinde uzmanlaşmanın temel 

nedeni işgücü piyasasında kadınların aldıkları ücretlerin erkeklere nazaran 

daha düşük omasıdır (Ferber, 1995, s.359).  

Feminist iktisadın anaakım eğitim iktisadına yönelttiği eleştirilerin 

başında eğitimin amaçlarına ilişkin olarak İSK’nın çizdiği dar sınırlar 

gelmektedir. İSK’ya göre eğitimin çıktıları ya da sonuçları iktisadın ufkunu 

aşmaktan çok geridedir. Feminist eğitimciler ve iktisatçılar eğitimin kendisini 

ataerkil ve baskıcı mekanizmalarla ilişkisi içinde incelemektedirler. Her ne 

kadar monolitik bir feminist pedagojinin varlığından sözedilemese de feminist 

eğitimciler eleştirelliğe ve yaratıcılığa yaptıkları vurguyla eğitimi bir bütün 

olarak çoğulculuk ve özneleşme çerçevesinden kavramaktadırlar (Shackelford, 

1992, 570).   

 
Kurumsalcı İktisat Okulunun Eleştirisi 
Anaakım eğitim iktisadını eleştiren iktisat okullarından birisi kurumsalcı 

iktisattır. Kurumsalcı iktisadın ilk teorisyenlerinden olan Veblen ve diğer 

kurumsalcılara göre kurumlar bireysel hareketin kısıtlarını oluşturan yapılar 

olmaktan daha fazlasıdır ve genel kabul gören düşünme ve davranışları 

cisimleştirirler. Bu nedenle kurumlar, bireylerin tercihlerini ve değerlerini 

biçimlendirirler. Bu çerçevede Veblen (1899, 1904; aktaran Rutherford, 2001), 

gösteriş tüketimi, tüketim normları, anonim şirket finansmanının firmaların 



  

73
                                                                    

                                

                                                                                                                                          
   

mülkiyeti ve kontrolü üzerindeki etkileri, kâr yapma amaçlı iş ve finans 

stratejileri, satış ve reklamcılık, uzmanlaşmış yeni bir yönetimsel sınıf, iş 

dalgalanmalarını ve benzeri birçok başlığı kurumsalcı bakış açısıyla analiz 

etmiştir.  

 Çoğu kişi kurumsalcı iktisat veya amerikan kurumsalcı iktisadı veya eski 

kurumsalcı iktisat (zaman zaman özgün kurumsalcı iktisat),  terimlerini 

Thorstein Veblen, John R. Commons, Wesley Mitchell ve Clarence Ayres’in 

ilişkili oldukları geleneği adlandırmak için kullanmaktadırlar (Rutherford, 2001). 

Fakat son yıllarda Ronald Coase, Oliver Williamson ve Douglass North’un 

işlem maliyetleri yaklaşımını anlatan yeni kurumsalcı iktisat kavramı yerleşmiş 

ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Rutherford, 2001).  

Kurumsalcı iktisat son yıllarda yeni kurumsalcı iktisat olarak yeniden 

ortaya çıkmıştır. Yeni kurumsalcı iktisadın temel varsayımlarını Wang ve 

Holton, Hodgson’dan şöyle aktarmaktadırlar (Hodgson, 1998, aktaran; Wang 

ve Holton, 2005, s. 92): 
1. Kurumlar önemli enformasyon geri beslemesine sahip olan temsilcilerin 
etkileşemini içerir. 
2. Kurumların ortak kavrayış ve rutinleri vardır. 
3. Kurumlar paylaşılan kavrayış ve beklentileri sürdürürler ve bunlarla 
ayakta tutulurlar.  
4. Kurumların göreli olarak dayanıklı, kendi kendini destekleyen ve sürekli 
nitelikleri vardır.  
5. Kurumlar değerleri ve normatif değerlendirme süreçlerini içerirler. 
 

Kurumsalcı ve yeni kurumsalcı iktisadın eğitime bakışı anaakım iktisadın 

bakışından belirli noktalarda farklılaşmaktadır. Nobel edebiyat ödüllü 

kurumsalcı iktisatçılardan North, neoklasik iktisadın bazı noktalarda eksikleri 

olduğunu ileri sürmektedir (North, http://developmentinstitute.org/ 

presentation/north/north_script_en.pdf):   
Sahip olduğumuz ekonomik teorinin üç eksiği vardır. İlki, o 
sürtünmesizdir. Piyasaların, işlemeleri için ayrılmış kaynaklara ihtiyaç 
duymadan, hiçbir hükümet ve kurum olmadan mükemmel işlediklerini 
varsayar. İkinci problem sahip olduğumuz iktisadın statik olmasıdır. Miras 
aldığımız teori ekonomik performansı zamanda bir noktada inceler. Bu 
nedenle, bu teoriden çıkardığınız politika uygulamaları istediğiniz 
sonuçları üretmek için bir defaya mahsus ve tüm zamanlar içindir. Bu size 
hiç yardımcı olmaz. 
 
North’a göre sahip olduğumuz iktisadın üçüncü eksiği ekonominin temel 

ve belirleyen yapı olduğu varsayımıdır.  
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 Bu varsayımlar ve neoklasik iktisata ilişkin yukarıdaki ve benzeri 

eleştiriler ışığında kurumsalcı ve yeni kurumsalcı iktisat, eğitimi tarihselci bir 

çerçevede değerlendirmekte ve eğitimi değişime açık bir kurum olarak ele 

almaktadır (Bottone, 2008). Ekonominin temel ve mutlak belirleyiciliğine 

yönelik eleştiri ise eğitimi daha özerk bir alan olarak ele alma eğilimini 

doğurmaktadır. Bu çerçevede eğitimin yalnızca bir insan sermayesi yatırımı 

olarak incelenmesi de eleştiri konusu olmaktadır. Dahası rasyonel homo 

economicus varsayımı sorgulanmakta ve insan beyninin sınırlılığının her 

zaman rasyonel karar vermeyi engellediği ileri sürülmektedir (Wang ve Holton, 

2005, s. 93). Yeni kurumsalcı iktisat emek piyasaların işleyişinde sınırlı ve 

asimetrik bilgi, hareketlilik maliyetleri, belirli becerilere sahip işgücünü işe 

alacak firma sayısının sınırlılığı gibi kusurlar olduğunu, bu türden kusurların 

işverenlere piyasalar üzerinde hâkimiyet sağladığını ve bu durumun işgücü 

piyasasındaki –İSK’da ileri sürülen- rekabetçi koşulları aşındırdığını ileri 

sürmektedir (Wang ve Holton, 2005, s. 93). 

  

Post-otistik İktisat Hareketinin Eleştirisi 
Anaakım iktisata yönelik en güncel eleştiriler post-otistik iktisat 

hareketinden yöneltilmektedir. Anaakım iktisata yönelik bu eleştirilerin anaakım 

eğitim iktisadı açısından da doğurguları vardır. Post-otistik iktisat hareketi 

Fransa'nın önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Ecole Normale 

Superieure öğrencileri tarafından yayınlanan bir bildiriyle 2000 yılı Mayıs 

ayında başlamıştır (Çiçektepe ve Oktav, 2006). Öğrenciler almakta oldukları 

iktisat eğitimine eleştiriler yöneltmişler ve bu eğitimden duydukları 

hoşnutsuzluğu dile getirmişlerdir. Yayınlanan bildiri, çok kısa bir süre içinde 

birçok ülkede destek bulmuş ve neo klasik iktisata yönelik eleştiriler 

tartışılmaya başlamıştır (Çiçektepe ve Oktav, 2006). Fullbrook (2001), hareketi 

başlatan iktisat öğrencilerinin; hâkim iktisadın matematiği kontrolsüzce ve 

kendi içinde amaçlaştırarak kullanmasına, neoklasik teori ve türevlerinin 

müfredattaki baskıcı egemenliğine ve eleştirel düşünceye hiç yer bırakmayan 

dogmatik iktisat öğretimine karşı olduklarını belirtmektedir. Fullbrook (2001),  

post-otistik hareketin taleplerinin, iktisadın, ampirik ve somut ekonomik 

gerçeklerle ilgilenmesi, bilimi bilimciliğin önünde tutması, ekonomik olguların 

karmaşıklığı ve büyük ekonomik sorunları kuşatan belirsizlik karşısında 
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çoğulcu yaklaşımı kabul etmesi ve öğretim elemanlarının ekonomiyi otistik ve 

toplumsal olarak duyarsız konumundan kurtarması gerektiği yönünde olduğunu 

da ifade etmektedir. 

Manisalı (2004) da benzer bir biçimde, post-otistik iktisat hareketinin 

temel argümanlarını şöyle özetlemektedir:  
- İnsanı sadece üreten ve tüketen nesnel bir araç olarak gören iktisat 
öğretisine karşıyız. 
- İktisat öğretisi soyut kavramlar üzerine değil, yaşadığımız gerçekler 
üzerine oturtulmalıdır.  
-İktisat bilimini toplumsal bir öğreti olarak geliştirmek istiyoruz. İktisat 
biliminin insanla olan bağlantısını her aşamada göz önünde tutmak 
gerekir.  
-İktisat bilimi fen bilimlerinden farklıdır. Onu katı bir determinizme 
hapsedemeyiz.  
-İktisat bilimi, fen bilimleri gibi ‘küresel düşünülemez’.  
-İktisat bilimi içinde matematik ve ekonometrik boyutlar sadece birer 
araçtır. Bunları bir amaçmış gibi göstermemek gerekir. 
 

Cohn’a (2004, s.188) göre, post-otistik iktisadın da dâhil olduğu 

heterodoks paradigmalar, neoklasik iktisat ders kitaplarındaki aşağıdaki yönleri 

ortak biçimde reddetmektedirler: 
Ders kitapları iktisadının; 
- pozitivist-modernist epistemolojisi 
- alt metinleri 
- refah meselesini ele alışı 
- soyutlamayı uygunsuz biçimde kullanması 
- homo economicus’u evrenselleştirmesi 
- metodolojik bireyciliğe bağlılığı 
 

Cohn’a (2004, s.188) göre, makro teoriyle özel bağı olan alanlarda, 

heterodoksluk ayrıca şunları da reddeder: 
- kusursuz bilgi varsayımı 
- tam rekabet varsayımı 
- dinamik modellerin değil karşılaştırmalı statik modellerin kullanılması 
- sistem çapında makro eşgüdüm modellerini sorgulamak için kısmi 
denge yaklaşımlarına başvurması 
- ekonominin parasal karakterinden sorgulama yapması 
- işgücü pazarının öznel boyutundan ve ücret/kâr paylarının kurumsal 
rastlantısallığından soyutlama yapması 

 
Post-otistik iktisat hareketi neoklasik iktisadın hegemonik karakterine 

yöneltilmiş genç ve radikal bir karşı çıkıştır. Bu karşı çıkışın anaakım eğitim 

iktisadı açısından da bazı doğurguları vardır. Örneğin neoklasik iktisadın 

gerçekçiliğine yönelik eleştiri anaakım eğitim iktisadı için de geçerlidir. Ayrıca 
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matematiğin otistik kullanımına ilişkin eleştiri İSK çerçevesinde yapılmış 

çalışmaların önemli bir kısmı için de geçerlidir.  

 
 

Eğitim Ekonomi Politiği 
Eğitim ekonomi politiğinin kuruluşu eğitim, iktisat ve politika 

disiplinlerinin ortaya çıkışından sonra gerçekleşmiştir. Eğitim ekonomi politiği 

alanındaki ilk çalışmaları Stanford Üniversitesi öğretim üyelerinden Hans N. 

Weiler ve Martin Carnoy yapmışlardır. Weiler’in 1978 tarihli çalışması “Bir 

Eğitim Planlaması Ekonomi Politiğine Doğru” başlığını taşıyordu (Özsoy, 

Eğitim Ekonomi Politiğine Giriş Ders Notları I). Carnoy’un araştırması ise 

“Eğitim Ekonomi Politiği” adını taşımaktadır (Carnoy, 1985).  

Carnoy’a (1985, s.157) göre, geleneksel eğitim ekonomisi, eğitimin, 

bireysel niteliklerle bireyin emek piyasasındaki konumunu değiştirme ve 

ekonominin üretme kapasitesini arttırma rolüne vurgu yaptığını ve bu türden 

görüşlerin odağında, rekabete bağlı olarak belirlenen ücret düzeyleri, eğitime 

yönelik bireysel kararlar ve bu kararların ekonomi üzerindeki etkilerinin 

bulunduğunu ifade etmektedir. Oysa Carnoy’a (1985, s.157) göre, eğitim 

ekonomi politiği, eğitime farklı iktisadî, politik ve toplumsal gruplar arasındaki 

güç ilişkilerinin şekillendirdiği bir etmen olarak yaklaşır ve herhangi bir bireyin 

ne kadar ve ne tür bir eğitim aldığı ve eğitimin iktisadî büyüme ve gelir 

dağılımına etkileri bu toplumsal güç ilişkilerinin parçasıdır. Carnoy (1985, s. 

157-158), “eğitim ekonomi politiğinin” eğitime, çeşitli ekonomik, politik ve 

toplumsal gruplar arasındaki güç ilişkileri tarafından şekillendirilen bir olgu 

olarak yaklaştığını ve eğitimle ekonomi arasındaki ilişkiyi çatışan güç ilişkileri 

ve bu ilişkilerin devlete yansıması bağlamında incelediğini belirtmektedir. 

Eğitim ekonomi politiği, anaakım eğitim iktisadının, eğitim ve ekonomiyi 

toplumsal güçlerden, bireyi ise toplumdan yalıtan ve çelişkisiz ve çatışmasız bir 

düzleme yerleştiren varsayımlarını reddetmektedir. Örneğin bu yaklaşım 

çerçevesinde kendi kendini düzenleyen piyasa varsayımı liberal bir 

propaganda, ideoloji ve yanılsama olarak değerlendirilir. 

Carnoy (1985, s.157), ekonomi politikçiler için, hiçbir eğitim sistemi 

araştırmasının hükümet sektörünün amaçlarına ve işlevlerine ilişkin açık veya 

örtük bir analizden ayrılamayacağını ifade etmektedir. Adı geçen yazar (1985, 
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s.157) güün, en azından kısmen, bir toplumun politik sistemi aracılığı ile ifade 

edilmesinden dolayı, eğitimsel değişimin her türden ekonomi politik modelinin 

ardında, dikkatlice düşünülmüş, devletin işleyiş teorisin bulunduğunu -ki bu 

teoriye ‘devlet teorisi’ denildiğini ifade etmektedir.  

Carnoy (1985, s.157), birçok ülkede devletin uzun zamandır 

samimiyetle formel eğitimi geliştirmeye, yaymaya ve kontrol etmeye çalıştığını 

ve çalışmakta olduğunu ifade ettikten sonra şu önemli soruları sormakta ve 

eklemektedir:  
Kapitalist toplumlarda devlet, özel üretim sektörleri ve eğitim arasındaki 
ilişki nedir? Devlet ile farklı toplumsal sınıflar arasındaki ilişki nedir? 
Devletle onun yarattığı eğitim bürokrasisi arasındaki ilişki nedir? Sosyalist 
toplumlardaki iktisadî planlama ile eğitimsel bürokrasi arasındaki ilişki 
nedir? Devletin eğitim sağlama biçimi ile kuşaklar arası hareketlilik ve 
zaman içerisinde gelir dağılımında gerçekleşen değişimler arasında önemli 
bir ilişki olabilir. Bu nedenle, eğitimde kamu yatırımı sürecini anlamak her 
eğitim ekonomi politiği teorisi ve her ekonomik değişim için gereklidir.      
  

Carnoy (1985, s.157), ekonomi politikçilerin (Carnoy,1974; Bowles ve 

Gintis,1976; Carnoy, 1980; Carnoy ve Lewin, 1985), politik sosyologların 

(Offe,1980; Lenhardt, 1979; Weiler, 1980) ve hatta filozofların (Althusser,1971) 

eğitim-ekonomi ilişkisini çözümlerken devleti birincil odak noktası olarak ele 

aldıklarını söylemektedir. Carnoy’a (1985, s.157-158) göre, bu tartışmada 

kapitalist ekonomilerdeki devlet şu ya da bu biçimde, kârlarını yükseltme 

gereksinimi duyan işverenler ile ücretlerinin yükseltilmesini ve daha iyi 

koşullarda istihdam edilmeyi isteyen işçiler arasında bir uzlaştırıcı olarak 

görülür:  
Demokratik devlet, meşru olmak için oy veren işçi kitlesinin taleplerine 
yanıt vermeli, ancak (vergiden elde ettiği) gelir desteğini ve sosyal 
işlevinin dayanaklarını korumak için, aynı zamanda sermaye sahiplerinin 
ve yöneticilerinin yatırım ve üretim sürecindeki egemenliğini de yeniden 
üretmelidir. Bu bağlamda eğitim çeşitli roller oynar: üretim için beceri 
kazandırır ve bu becerilerin farklı farklı işlere tahsisini mümkün kılar; 
gençliği belirli yollarla ‘iş’e ve çalışma sistemine razı olmak üzere 
toplumsallaştırır ve aynı zamanda, halka, var olan üretim sistemini 
destekleyen ve politik süreçleri de adil ve akılcı sayan genel bir ideoloji 
telkin eder. Bununla birlikte Carnoy ve Levin’in(1985) öne sürdüğü gibi, 
bu yeniden üretim rolü ekonomik ve politik süreç için bir çelişkinin de 
kaynağı olabilir. Örneğin, genç insanlar mevcut işler için ‘fazla eğitimli’ 
hale gelebilirler (Rumberger,1981) ya da okuldaki eşitlikçi ve adil toplum 
ülküselleştirmeleri gençlik tarafından ciddiye alınabilir ve bunlar 
işyerinden ve politikacılardan taleplere dönüşebilir.  
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Bu nedenle eğitim ekonomi politiği, eğitim-ekonomi ilişkisini çatışan güç 

ilişkileri ve bu çatışmaların devlet içinde oynadığı rol bağlamında açıklar. 

Carnoy (1985, s. 158), bu yüzden ekonomi politikçilerin ekonomik ve toplumsal 

eşitsizliklerde eğitimin rolü konusuna da benzer biçimde eğilmelerinin şaşırtıcı 

olmadığını belirtmektedir:  

Eğitim Ekonomi Politiğinin genel çerçevesini çizerken üzerinde 

durulması gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki eğitim 

ekonomi politiğinin eğitim, ekonomi ve siyaset bilimlerinin ortak kapsamıyla 

uğraşan bir bilim alanı olduğu yönündeki önyargıdır. Bu türden bir kolaycılığın 

zemininde parçalı olan sosyal bilimlerin eklektik olarak birleştirilmesi çabası 

yatmaktadır ve disiplin düzeyindeki parçalılığa bir çözüm olarak ayrı ayrı 

bilimlerin toplanması yoluna gidilebilmektedir. Oysa böylesi bir eklektik 

birleştirme, olgunun gerçeklikteki bütünselliğinin bilimsel yansıtma düzeyinde 

parçalı kalması anlamına gelmektedir. Kısacası sosyal bilimlerin parçalı olma 

niteliğinin doğurduğu sorunlar bilimlerin kesişen kapsamlarına yönelik yeni 

bilimlerin oluşturulmasıyla da çözülememektedir. Çünkü yeni disiplinin kapsamı 

ayrı ayrı bilimlerin kesişen kapsamını çoğu zaman aşmakta ve kesişen 

kapsamlar bu yeni bilim için yetersiz kalmaktadır. Eğitim ekonomi politiği için 

de aynı sorun mevcuttur. 

 Eğitim ekonomi politiğinin genel çerçevesini çizerken üzerinde 

durulması gereken bir başka nokta ise bu bilimi siyaset biliminin veya ekonomi 

biliminin bir alt disiplini olarak kabul etmektir. Bu varsayımın bilimler arasında 

bir hiyerarşi olduğu yönündeki bir başka varsayımı gerektirdiği düşünülebilir: 

“Ekonomik olan siyasal olanı, siyasal olan da eğitimsel olanı belirler, o halde 

eğitim ekonomi politiği, ekonominin ve siyaset biliminin bir alt disiplini olmalıdır” 

önermesinde olduğu gibi… Bu durumda eğitim ekonomi politiğini eğitim 

bilimlerinden, ekonomiden ve siyaset biliminden ne ayırmaktadır? Özsoy’a 

göre eğitim ekonomi politiği kavramıyla onu oluşturan parçalar arasındaki ilişki 

tek yönlü değil, döngüsel ve daireseldir. Özsoy eğitim bilimleri disiplinlerinin 

birçoğunda disiplinlerin kendilerini tek yönlü ve biçimsel olarak tanımladığını 

söylemektedir (Özsoy, Eğitim Ekonomi Politiğine Giriş Ders Notları I).  

 Eğitim ekonomi politiği disiplini genç bir disiplindir; bu nedenle kapsamı 

ve yöntemine ilişkin literatür yetersizdir. Eğitim ekonomisi politiğinin temel 
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niteliklerini Özsoy’un yardımını da alarak şöyle özetleyebiliriz (Özsoy, Eğitim 

Ekonomi Politiğine Giriş Ders Notları I): 

Eğitim ekonomi politiği; i- gerçekçi ve maddecidir, ii- kapsamına giren 

konuları tarihsellikleri ve bütünsellikleri içinde inceler, iii- odaklandığı temel 

konu kapitalist girişim ve devlet müdahalesi arasındaki dengedir, iv- değer 

yüklüdür ve bu yüzden adalet, eşitlik ve kamu yararı gibi temel ahlaki 

sorunlarla ilgilenebilmek için teknik olanın ötesine bakar, v- insanı sadece 

homo economicus veya politik hayvan olarak inceleyen indirgemeci 

yaklaşımları eleştirir ve insanı birçok yönüyle derinlemesine gözler, vi- eğitim 

dizgesinin amaçlarına yoğunlaşır ve bu yüzden eğitim alanında kullanılan 

kaynakların dağılımını ve üretimini insanı merkeze alarak değerlendirir, vii- 

temel sorusu bilgi üretimi ve dağıtımı üzerindeki denetimin insan özgürlüğüyle 

nasıl ilişkilendiği üzerinedir, viii- eğitim dolayımıyla iktidarın nasıl 

meşrulaştırıldığını açıklar, ix- eğitim ekonomi politiği eğitimsel eşitsizliklerin 

nedenleri ve sonuçlarını sınıfsal yapının yeniden üretimi bağlamında inceler, x- 

toplumsal yozlaşma ve çürümenin sadece iktisadî boyutuyla değil, kültürel 

boyutuyla da ilgilenir.  

 Eğitim ekonomi politiği bütün disiplinler gibi değer yüklü bir disiplindir ve 

eğitim ekonomi politiği alanında bilimsel üretim yapacak bilim insanları, 

egemenliğin aracı olmak istemiyorlarsa, ya da sadece ideoloji üretmek 

istemiyorlarsa açıkça ve doğrudan eleştirel olmak durumundadırlar.  

Eğitim ekonomi politiğinin temel inceleme konularından birisi toplumsal 

yeniden üretimde eğitimin rolüdür. Sosyal bilimler uzun bir zamandır toplumsal 

yeniden üretimi inceleme konusu yapmaktadırlar. Toplumsal yeniden üretim 

olgusu verili bir sosyoekonomik formasyonun bütün bileşenlerini içerir ve politik 

ekonomik ve ideolojik boyutların tümünde işler. Demaine (2003, s.125), neyin 

toplumsal olduğuna ilişkin farklı teorik sistemlerin farklı kavramsallaştırmaları 

olmasına rağmen neyin yeniden üretim olduğuna ilişkin olarak genellikle 

sınıfsal ve mesleki hiyerarşi statülerinin incelendiğini ifade etmektedir. 

Demaine (2003, s. 134); Bernstein, James, S. Coleman (1966) ve sayısız diğer 

araştırmacının eğitimin okullarda sürepgidenlere indirgenemeyeceğini ifade 

ettiklerini aktarmakta ve eğitimi toplumsal bağlamı içinde incelemek gerektiğini 

ifade etmektedir. Eğitimin içinde yeraldığı toplumsal ilişkiler sistemi politik, 

ekonomik ve ideolojik güçleri bünyesinde barındırır. Bu çerçevede eğitimi 
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ekonomi politik bir çerçeveden bütünsel olarak incelemek isteyenler genellikle 

eğitimin sınıfsal, politik ve ideolojik yeniden üretimdeki rolüyle ilgilenmişlerdir. 

Eğitime ekonomi politik bakış eğitimin yeniden üretimdeki ikili işlevini dikkate 

alır. Eğitimin işlevlerinden birisi varolan sosyoekonomik formasyonun yeniden 

üretilmesiyken bir diğeri varolan sosyoekonomik formasyonun aşılmasıdır. Bu 

bağlamda eğitim olgusu sadece onun muhafazakâr işlevleriyle 

değerlendirilemez. Eğitim ekonomi politiği bu yüzden alternatif eğitim teori ve 

uygulamalarını ve bunların doğurgularını da dikkate alır.   

 Eğitim ve toplumsal güç ilişkilerinin yeniden üretilmesi konusunda 

tartışılması gereken ilk başlık politik yeniden üretimle eğitim arasındaki 

ilişkileridir. Örneğin Climent (2007), eğitim olanaklarının dağılımıyla demokrasi 

arasındaki ilişkileri incelediği araştırmasında toplumun çoğunluğu tarafından 

ulaşılabilen eğitim olanaklarıyla demokrasi uygulamaları ve bunların 

sürdürülebilirliği arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Bir başka örnekte eğitimle 

siyasal alan arasındaki ilişkileri incelediği araştırmasında Fotopoulos (2005), 

eğitimin politikayla sıkı sıkıya ilişkili olduğunu ileri sürmekte ve demokratik bir 

düzene ancak özgürleştirici bir eğitimle ulaşılabileceğini ileri sürmektedir. 

Politik sistemin yeniden üretiminde eğitimin üstlendiği rol önemlidir. Bu yüzden 

birçok ülkenin eğitim sisteminin amaçlarının politik düzenin yeniden üretimiyle 

ilgili konuları kapsaması tesadüf değildir. Dahası eğitimin politik düzenin 

yeniden üretiminde oynadığı rol kapitalist ülkelerle de sınırlı değildir. 

Kendilerine sosyalist diyen toplumlarda da eğitimin işlevlerinden birisi verili 

düzenin sürdürülmesidir.  

Eğitim politik düzenin yeniden üretiminde işlevlenirken politik koşullar da 

eğitimi durmaksızın şekillendirmektedir. Politik düzenin eğitim üzerindeki 

etkilerine ilişkin olarak Ichino ve Ebmer’in 2004 tarihli çalışması, uç bir örnek 

teşkil etmektedir. Bu çalışmalarında yazarlar (2004), II. Dünya Savaşı’nın 

savaşa giren ülkelerin eğitim sistemi üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. 

Yazarlar savaşa giren ülkelerde okul çağındaki çocukların daha az eğitim 

aldıkları ve bunun önemli bir insan sermayesi kaybına neden olduğu bilgisine 

ulaşmışlardır (Ichino ve Ebmer, 2004).  

Eğitimin iktisadî yeniden üretimde oynadığı rol de önemlidir ve eğitim 

ekonomi politiğinin yoğunlaştığı konulardan birisidir. Ekonomik yeniden 

üretimde eğitimin oynadığı rol dar anlamıyla ekonominin talep ettiği teknik 
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insan niteliklerinin ötesine geçmekte ve üretim ilişkilerine uygun işçi 

niteliklerinin üretilmesine uzanmaktadır. Greaves, Hill ve Maisuria (2007), 

marksist bir perspektiften bakarak eşitsizliğin kapitalist sistemin uzun vadeli ve 

kaçınılmaz bir sonucu olduğunu ifade etmektedirler. Grieves ve diğerleri 

(2007), eğitimin toplumsal pratiklerden ve düşünce süreçlerinden uzakta ve tek 

başına durmadığını kapitalist kültürün eşitsizliklerini yansıttığını ve 

desteklediğini belirtmektedirler. Yazarlar (2007), eğitim endüstrisinin 

eşitsizliklerin sürdürülmesine ve işçilerden artı değeri almaya hizmet eden 

kapitalist toplumsal formun yeniden üretilmesinde ve çoğaltılmasında 

işlevlenen bir devlet aygıtı olduğunu söylemektedirler.  Bu yüzden marksistler, 

eğitimsel eşitsizlikler, sömürü ve genel olarak kapitalist eşitsizlikler arasında 

maddi bağlantılar olduğunu ileri sürmektedirler (Greaves, Hill ve Maisuria, 

2007).  

Eğitimin iktisadî yeniden üretimde oynadığı rolün doğrudan ve dolaylı 

olduğu düşünülebilir. Eğitim kapitalist üretimde doğrudan teknik işlevler 

üstlenebilmekte ve emeğin teknik verimliliğini pozitif veya negatif yönde 

etkileyebilmektedir. Emek verimliliğiyle alınan eğitimin tür ve düzeyi arasında 

doğrudan bağlantılar olabileceği eğitim ekonomi politiği tarafından tanınan bir 

gerçektir. Eğitim ekonomi politiğinin bu konudaki eleştirileri eğitimle ekonomik 

verimlilik arasında apriori olarak kurulan varsayımlara yöneliktir. Keza emek 

verimliliği uygulanmakta olan politikalardan, iktisadî konjonktürden, kullanılan 

üretim araçlarının gelişkinlik düzeyinden, gelir dağılımından, sınıfların göreli 

güçleri vb. olgulardan etkilenebilmektedir.  

Eğitim ekonomi politiğinin bakış açısından eğitimin iktisadî etkileri 

yalnızca teknik verimlilikle sınırlandırılamaz. Öyle ki eğitim birçok dolayımlarla 

sınıfsal eşitsizlikleri de yeniden üretmektedir. Bu dolayımlardan birisi 

öğrencinin gelecekteki mesleki-sınıfsal konumunu belirleyen sınav 

sistemleridir. Başarının uzun yıllar ortalamanın üstünde eğitim olanaklarından 

faydalanmaya dayandığı sınav sistemleri bir tür filtre görevi görmekte ve 

ücretlerin ve çalışma koşullarının göreli olarak iyi olduğu mesleki ve sınıfsal 

konumlara zaten toplumsal hiyerarşinin üstünde yer alan ailelerin çocuklarını 

seçmektedir. Böylelikle özel ders alamayan, okuduğu okulun olanakları okulun 

içinde bulunduğu bölgenin gelir düzeyi tarafından belirlenen öğrenci kitlesi 

ailelerinin mensup olduğu sınıfın üstünde bir konumda çalışma hayatına 
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başlayamamaktadırlar. Eğitimle sınısal konumlar arasındaki bir başka dolayım 

eğitim kurumlarının ticarileştirilmesinden geçmektedir. En iyi eğitim 

donanımıyla en iyi öğretmen nitelikleri çoğu zaman finansal açıdan en güçlü 

okullarda birleşmektedir. Böylelikle okul masraflarını (ki bunların içinde özel 

okulların aldıkları harçlar en büyük kısmı oluşturmaktadır) karşılayamayan 

ailelerin çocukları, bu çocukların potansiyel becerilerinden bağımsız olarak, 

kaliteli bir eğitimden uzak kalmaktadırlar. Ailelerin sınıfsal konumuyla 

çocuklarının gelecekteki sınıfsal konumunu yaklaştıran bir başka dolayım orta 

ve üst sınıf ailelerin kültürel sermayeleridir. Kültürel sermayeye sahip olan 

aileler çocuklarının eğitimleriyle daha fazla ve daha bilinçli ilgilenme 

eğilimindedirler. Horvat, Weininger ve Lareau (2003), okullarla aileler 

arasındaki ilişkileri sınıfsal farklılıklar açısından inceledikleri araştırmalarında 

ailelerden oluşan ağların ailelerin sınıfsal konumuna göre belirlendiğini ve bu 

ağların okulla ilişkilerinin de ağları oluşturan sınıfsal konumlara göre 

farklılaştığını ortaya çıkarmışlardır. Aile ağlarını farklılaştıran sınıfsal konumlar 

bu araştırmada sosyal sermaye kavramı çerçevesinde incelenmiştir (Horvat, 

Weininger ve Lareau, 2003). Adı geçen yazarlar (2003), bu çalışmalarında orta 

sınıf ailelerin işçi sınıfı ve yoksul ailelere göre daha kolektif davranma 

eğiliminde olduklarını saptamışlardır. Kültürel sermayelerini çocuklarına 

aktarma kaygısıyla hareket eden özellikle orta sınıf ailelerin çabaları, 

çocuklarının işçi sınıfı ailelerinin çocuklarına göre daha iyi konumlara 

gelmesine yol açmakta ve böylelikle sınıfsal hiyerarşi bir başka dolayımla 

yeniden üretilmektedir.   

Anaakım iktisatta ve İSK’da eğitimle büyüme ve gelir artışı arasında 

pozitif bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Çözümlemelerini atomize bireyler 

zemininde yapan anaakım eğitim iktisadının sınıfsal olgular konusundaki 

ihmalciliği, eğitimin gelecekteki gelirleri belirleyen en önemli olgu olmadığını 

görmesini engellemektedir. Sınıflı toplumlarda gelir düzeyi ve dağılımı başta 

üretici güçlerin gelişkinliği olmak üzere sınıfsal konum ve sınıfların karşılıklı 

güçleri tarafından belirlenen bir olgudur.  Anaakım iktisatta yoksulluk olgusu 

üretim alanı içinde belirlenen sınıfsal bir sonuç olarak değil dezavantajlı 

koşulların ortaya çıkardığı bireysel ve rastlantısal bir olgu olarak sınıfsal 

ilişkilerden soyutlanarak incelenmektedir. Bu nedenle, ekonomi politik bir 
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çerçeveden bölüşüm ilişkilerine ilişkin aşağıdaki temel önermeleri tartışmak 

zihin açıcı olacaktır: 

i- Üretim ve bölüşüm ilişkileri sadece iktisadî-teknik ilişkiler değildir. 

Bunlar sınıf mücadelesinin hem belirleyeni hem de sonucudurlar: Üretim ve 

üretim ilişkileri insan öznesi üzerinden gerçeklik kazanmaktadır. İnsanın 

yeraldığı bütün ilişkiler politiktir ve bu ilişkiler sınıflı toplumlarda sınıf 

mücadelesinin konusudurlar. Üretim ilişkileri, a-üretim araçları üzerindeki 

mülkiyet ilişkileri, b-sınıfların ve toplumsal tabakaların üretimdeki yeri ve 

aralarındaki karşılıklı ilişkiler, c-üretim sonuçların dağılım ve değişim ilişkileriyle 

tüketimi olarak sınıflandırılabilir (Baljajeva, 1978, s. 7). Kapitalist toplumlarda 

bölüşüm niceliklerinin öncelikle üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet rejimi 

tarafından belirlendiği söylenebilir. Üretim alanındaki ilişkiler ise toplumdaki 

sınıfsal yapıyı yansıtırlar: Yöneten/sömüren - yönetilen/sömürülen ilişkileri 

üretim alanında üretim araçlarının (makineler, avadanlıklar, malzemeler, 

hammaddeler, vb.) özel mülk olması biçiminde yansır. Bilindiği üzere özel 

mülkiyet sınıflı toplumun devleti tarafından korunur ve bu yapının 

değiştirilmesinin toplumsal mücadelere bağlı olduğu söylenebilir.  

   ii- Sınıflar arasında gelir dağılımını sınıf mücadelesinin gücü ve sermaye 

birikim tarzı belirler: Egemen konumda olanların üretim araçları üzerindeki özel 

mülkiyetinin emekçilerin politik ve ideolojik olarak sistem içinde tutulabilmesiyle 

mümkün olabildiği ifade edilebilir. Bölüşüm ilişkilerinin ise bir yönüyle sınıf 

mücadelesine bağlı olduğu söylenebilir.  

Sınıflararası bölüşüm ilişkilerine etki eden bir diğer önemli faktörün ilgili 

coğrafyada egemen olan sermaye birikim modeli olduğu ileri sürülebilir. 

Sermaye birikim sürecinin en temel özelliği onun kaotik/anarşik yapısıyla, 

devrevi iniş çıkışlar göstermesidir. Dobb (1973, s.56), bu olguyu; “bütün tarihi 

boyunca (muhakkak ki sanayi devriminden bu yana ve belki de belli bir ölçüde 

daha öncelerden başlayarak) kapitalizm göze batan bir gelişme düzensizliği 

göstermiştir; bu yalnız değişik kesimlerin ve bölgelerin farklı gelişme hızları ile 

büyümüş olması anlamında değil, fakat bir bütün olarak sistemin birbirini 

izleyen genişleme, gerileme ve daralma dönemleri arasında açık bir 

dalgalanma ritmi göstermiş olması anlamında bir gelişigüzelliktir” ifadeleriyle 

açıklamaktadır. Bu nedenle herhangi bir coğrafyada çeşitli tarihsel 

konjonktürlere karşılık gelen çeşitli sermaye bikrim modelleri gözlemek 
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mümkündür. Bu modellerin her birinin bölüşüm ilişkileri açısından farklı çıktıları 

olduğu söylenebilir. Örneğin Boratav (2005 a, s.123-124), Türkiye’de 1962-

1976 döneminin belirleyici özelliklerinden birinin siyasi rejimin popülist 

denebilecek bölüşüm politikalarına angaje olması olduğunu belirtmekte ve bu 

siyasetin nedenini de döneme damgasını vuran ithal ikâmeci birikim modelinin 

geniş bir iç pazara gereksinim duyması olarak açıklamaktadır. Yazara (2005 a) 

göre, iç talebin genişleyebilmesi için gelir dağılımı, popülist politikalarla belirli 

sınırlar içinde düzeltilmiştir.    

iii- Kapitalizmde bireysel ekonomik zenginliği sömürüden (artı değerden) 

alınan pay belirler. Kapitalizm koşullarında “bir insanın başkasının emeğini 

sömürmeden zenginleşmesi, servet sahibi olması mümkün değildir” diyen 

Başkaya (2005, s. 396), başkalarının emeğini sömürerek zenginleşmenin 

yolunun da üretim araçlarına sahip olmaktan geçtiğini belirtmektedir. Bir başka 

ifadeyle, bireysel gelirinde de üretim ilişkileri tarafından ve sınıfsal konuma 

bağlı olarak belirlendiği ileri sürülebilir. 

 Toplumsal yeniden üretimin bir diğer başlığı ideolojik yeniden üretimdir. 

Herhangi bir sosyoekonomik formasyonun kendisini yeniden üretmek zorunda 

olduğu boyutlardan birisi ideoloji alanıdır. İdeoloji(ler)in ne’liğine ve toplumsal 

belirlenimlerine ilişkin olarak üretilmiş olan literatür, uzun bir geçmişe sahiptir. 

İdeoloji kavramı Fransız Devrimi ile birlikte kullanılmaya başlamıştır ve 

kavramın yaratıcısı olan Antoine L.C Destutt de Tracy’e göre ideoloji, bilimler 

için temel bir kavramdır (Özbek, 2003, s.9). Özbek (2003, s.9), Tracy’nin 

kavramı, felsefi-bilimsel bir disiplini adlandırmak için olumlu olarak kullandığını, 

fakat ardından gelen politik değişimlerle – özellikle Napoleon Bonaparte’ın 

ideolojiye ilişkin görüşleriyle - birlikte kavramın olumsuz bir içerikle 

kullanılmaya başlandığını ifade etmektedir. Kavramın olumsuz kullanımında 

ideoloji gerçekleri ters yüz eden ve gizleyen bir örtüye benzetilmektedir. Açığa 

çıkmasından korkulan gerçekler çoğu zaman herhangi bir sosyoekonomik 

formasyonda egemenlerin ayrıcalıklı konum ve çıkarlarıyla ilişkilidir.  

Ideoloji içinde yaşanılan koşulların ifadesi olduğu ölçüde tarihseldir ve 

tarihin her döneminde en genel anlamda iki temel kategoriye ayrılabileceği 

söylenebilir. Bu kategorilerden ilki verili sosyoekonomik formasyonu onaylayan 

ideolojilerdir ki çoğu zaman bu ideolojiler güçlü olanlar tarafından üretilir ve 



  

85
                                                                    

                                

                                                                                                                                          
   

yayılır. İkinci ideoloji kategorisinde ise ezilenlerin ve dezavantajlı durumda 

olanların cisimleştirdiği ideolojiler yer alır.  

 Eğitimin, ideoloji üretme ve yayma aygıtlarından birisi olarak bu işlevini 

toplumsal güç ilişkilerinin çizdiği çerçevede gerçekleştirdiği söylenebilir. 

Eğitimin hiçbir tür ve düzeyinin (mesleki-teknik eğitim de dâhil olmak üzere) 

ideolojiden bağımsız olmadığı biçiminde bir yargıda da bulunulabilir. Örneğin 

Kamens (1977, s.208), üniversitelerin bireyleri ve toplumu (1) aidiyet 

kategorileri (örneğin üniversite mezunu) yaratarak, (2) bu aidiyet kümelerine 

mensup kişilerin toplumsal haklarını ve bu kümelere yüklenen anlamları 

meşrulaştırarak; (3) bireyleri aidiyet kümelerinin üyeleri olarak sertifikalayarak 

etkilediğini ifade etmektedir.  

Toplumsal güçler üretim ve siyasal alanda karşı karşıya gelirler ve 

eğitim kurumları genellikle verili siyasal sistemlerin parçası olarak bu 

karşılaşmanın yaşandığı platformlardan birisidir. Bu yüzden belli bir yer ve 

zamanda gerçekleşen politikalar ve bunların ideolojik meşrulaştırımı eğitim 

kurumlarındaki ilişkilere ve eğitim kurumlarının bir bütün olarak işleyişine etki 

eder. Toplumsal gücün, gücün taşıyıcılarının çıkarlarını yansıtan ideolojilerinin 

yaygınlığıyla değerlendirilebileceği söylenebilir. İdeoloji üretme ve yayma işinin 

kafa ile kol emeği arasındaki işbölümünün doğal bir sonucu olarak bir tür 

uzmanlık alanına dönüştüğü de belirtilmelidir. Bu bağlamda politikaların 

uygulanmasına eşlik eden en önemli olgunun politikalara uygun söylemlerin ve 

ideolojilerin üretilmesi olduğu düşünülebilir. Caughlan ve Beach (2007), 

politikalarla ideolojik söylem arasındaki ilişkileri örnekleyen bir araştırma 

yapmışlardır. Adı geçen yazarlar (2007) araştırmalarında, yenimuhafazakâr ve 

neoliberal söylemlerin, Wisconsin ve Minnesota’da neoliberal eğitim 

politikalarının bir parçası olan eğitim standartları geliştirme uygulamalarını 

hangi dolayımlarla meşrulaştırdıklarını incelemişlerdir. Bu araştırmanın 

bulguları politikalarla ideolojik söylemlerin paralelliklerine dikkat çekmektedir. 

Bu çerçevede, toplumsal eşitsizliklerin, egemen ideolojiyi üreten ve yayan 

eğitim kurumları dolayımıyla meşrulaştırıldığı söylenebilir. 

 Eğitimle ideolojik yeniden üretim arasındaki ilişkilerin gözlemlendiği bir 

diğer alan kültürel alandır.  Kültürel alan toplumsal güçlerin etkileşimine bağlı 

olarak şekillenir ve bünyesinde dinsel, ulusal, cinsel, vb. bölünmeleri taşır. 

Sosyoekonomik formasyonun bileşenleri olan bu bölünmeler toplumsal güçlere 
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bağlı olarak derinleşebilir ya da yumuşayabilir. Sosyoekonomik formasyonun 

ideolojik yeniden üretiminde bu bölünmeler merkezde konumlanırlar ve 

toplumsal güçlerin göreli ağırlıklarına bağlı olarak biçim ve içerik kazanırlar. 

Eğitimin ideolojik yeniden üretimde oynadığı rol kültürel alandaki bölünmelerle 

yakından ilişkilidir. Bu nedenle eğitim ekonomi politiği eğitimi bu bölünmelerle 

ve bu bölünmelerin arkasındaki toplumsal güçlerle ilişkisi içinde inceler. Bu 

çerçevede dinsel, ulusal, cinsel vb. ayrımcılık türleri kaçınılmaz olarak eğitim 

ekonomi poltiğinin kapsamına girmektedir. Ayrımcılık geniş anlamıyla 

cinsiyete, etnisiteye veya ırka bağlı olarak eşitsiz ve dezavantajlı muameleye 

tâbi tutulmak olarak tanımlanabilir (Arai ve Nekby, 2007, s.3-4). Ayrımcılık 

kasıtlı olabileceği gibi eşitsiz fırsatlara neden olacak biçimde yapıların ve 

kurumların içinde cisimleşmiş de olabilir (Arai ve Nekby, 2007, s.3-4). 

Kuramsal olarak farklı ayrımcılık biçimleri birbirinden ayrılabilir fakat ayrımcılığı 

çeşitli biçimlerini ampirik olarak birbirinden ayırmak güçtür (Arai ve Nekby, 

2007, s.3-4).  

Anaakım eğitim iktisadı çerçeversinde de ayrımcılığın çeşitli türlerine 

ilişkin araştırmalar İSK’nın doğuşundan itibaren gerçekleştirilmiştir. Örneğin, 

“Ayrımcılığın Ekonomisi” adlı çalışmasında Gary Becker (1957; aktaran 

Krueger, 1963, s.481), ayrımcılığın iktisadî etkilerine ilişkin bir model 

geliştirmiştir. Beyazların çalıştığı sektörle siyahların çalıştığı sektörü ayrı birer 

ülkeymiş gibi modelleyen Becker (1957; aktaran Krueger, 1963, s.481), bu iki 

sektörü uluslararası ticaret teorisinin kavramlarıyla çözümlemiştir. Becker’in 

(1957; aktaran Krueger, 1963, s.481) modelinde beyazların sektörü (modelde 

ülkesi) siyahların sektörüne (siyahların ülkesine) göre daha büyük 

sermaye/emek oranına sahip olduğu için ayrımcılık olmadığı takdirde sermaye 

ihraç etme eğiliminde olacaklardır. Becker bu çalışmasında renge bağlı iktisadî 

ayrımcılığın varlığını kabul etmekle birlikte ayrımcılığın sınıfsal doğasına ilişkin 

olarak herhangi bir önerme ortaya atmamaktadır. Oysa ekonomi politik bakış, 

ırksal ayrımcılığı iktisadî eşitsizliğin hem nedeni hem de sonucu olarak üretim 

ve yönetim biçimiyle ilişkisi içinde inceler. Eğitim ekonomi politiği de 

ayrımcılığın çeşitli türlerinin yeniden üretilmesinde bir ideoloji üretim aygıtı 

olarak eğitimin rolünü ortaya koyar.    

 Eğitim ekonomi politiği ideolojik yeniden üretimle eğitim arasındaki 

ilişkileri bilginin yeniden üretilmesi çerçevesinde de inceler. İdeolojinin 
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taşıyıcısı olarak bilginin üretimi de geniş anlamıyla kültürel alanın içerisinde 

gerçekleşir. Bilginin üretimi ve yayılması alanında uzmanlaşmış kurumların 

varlığına rağmen bilgi, doğası gereği her türden ideolojinin taşıyıcısı 

olabilmektedir.  

Eğitim ekonomi politiğinin yöntemi marksizme dayanır. Modern sınıf 

mücadelerinin ve doğduğu tarihteki bilgi birikiminin ürünü olan marksizm, 19. 

yılda Marx’ın ve Engels’in katkılarıyla bütünlüklü bir teorik yapıya dönüşmüştür. 

Bu dünya görüşünün bilimsel olup olmadığına yönelik olarak doğuşundan bu 

yana süregiden bir tartışmanın varlığına rağmen, Marksizmin kendi içinde 

bilimsel olduğu iddia edilen bir yöntemi taşıdığı bir gerçektir. marksist dünya 

görüşünün merkezinde diyalektik materyalizm adı verilen bu yöntem bulunur.  

Diyalektik ve tarihsel materyalizmin bütünlüklü olarak kurulmasında 

öncülük edenlerden birisi olarak Engels, diyalektiğin yasalarının doğanın ve 

insanın tarihinden çıkartıldığını belirtmektedir (Engels, 1996, s.75) Diyalektik 

yansıtmanın ilkeleri ve yasaları, doğanın toplumun ve bilincin gözlenmesi 

sonucunda çıkarılmıştır. Bu ilkeler ve yasalar maddenin en genel özelliklerini 

anlatırlar ve şöylece özetlenebilirler: Madde; bütünseldir; nükleer, kimyasal, 

fiziksel, biyolojik, toplumsal, ideolojik vb. birçok yönü vardır; bağımlıdır 

(etkileşim halindedir – ilişkiseldir); sürekli hareket halindedir; özünde çelişki 

barındırır; sürekli değişir ve kimi koşullarda gelişmektedir. Bu nedenle 

diyalektik yöntem olay ve olguları; bütünsellikleri, çokyanlılıkları, bağımlılıkları, 

devimsellikleri, çelişmeleri, değişkenlikleri ve gelişkinlikleri içinde inceler. Bu 

ilkelerin eğitim bağlamında tartışılması eğitim ekonomi politiğinin 

yöntembilimsel ilkelerine ışık tutacaktır: 

 Bütünlük evrensel bağlantıyı dile getirir. Maddenin birliği demek olan bu 

bağlantısal bütünlük, felsefe-bilim bütünlüğünü de işaret eder. Bir başka 

deyişle materyalist felsefe bilimlerin gelişkinlik düzeyinden, bilimler de 

materyalist felsefenin gelişme düzeyinden önemli ölçüde etkilenirler. Bu 

yüzden eğitime ilişkin bilimsel bilginin niteliği felsefeyi, felsefedeki gelişmeler 

de eğitime ilişkin bilgi niteliğini etkilemektedir.  

Bütün parçaların niceliksel toplamı olmadığı için bütünün özellikleri, 

parçaların özelliklerine indirgenemez. Parçaların özellikleri bilinmedikçe bütün, 

bütünün özellikleri bilinmedikçe parçalar tam anlamıyla kavranamaz. Eğitimin 

bileşkelerinin ayrı ayrı soyutlanarak nicel olarak incelenmesi anaakım eğitim 
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iktisadının başvurduğu bir analiz yoludur. Oysa eğitim kendisini oluşturan 

parçaların nicel toplamı olarak incelenemez. Bu nedenle eğitim ekonomi 

politiği, eğitim olgusunu, hem bütünsel hem de analitik olarak inceler.  

Bütünsellik ilkesiyle yakından ilişkili iki kavram, analiz ve sentez 

kavramlarıdır: Analiz, herhangi bir bütünü kendisini meydana getiren öğelere 

ayırarak incelemedir. Analiz, olay ve olguları bağlılıkları, gelişmeleri ve 

değişmeleri içinde karmaşıktan basite inceleme ve parçaları sentezleyerek, 

yani yeniden kurarak onu bütünlüğüyle tanımadır. Diyalektik materyalizmde 

sentez aynı zamanda olumsuzlamanın olumsuzlanması anlamına gelir. Sentez 

aşamasında tez ve antitezdeki gelişkin özellikler muhafaza edilirler. Ayrıca 

analiz (çözümleme) soyutlama ve sentez (bireşim) somutlamadır. Eğitim 

ekonomi politiğinin eğitim eleştirisi sürecinde tezler, bu tezlere karşı üretilen 

antitezler ve tez ve antitezlerin olumsuzlaması olan fakat tezlerdeki ve anti 

tezlerdeki geçerli bilgileri içeren sentez aşamaları bulunur. Eğitim ekonomi 

politiğinin ürettiği ve üreteceği bilgi varolan bilginin tümden reddi üzerine 

kurulmaz. Bu nedenle, anaakım eğitim iktisadına ilişkin olarak eğitim ekonomi 

politiği çerçevesinde üretilen ve üretilecek olan bilgi, anaakım eğitim iktisadının 

temel tezlerini ve bu tezlere karşı üretilen anti tezleri kapsamalıdır.   

Bütünsellik ilkesiyle ilişkili diğer iki kavram, tümevarım ve tümdengelim 

kavramlarıdır. Tümevarım tekil ve tikel olandan tümel olanın çıkarılmasıdır. 

Tümdengelim ise tümel olandan tikel ve tekil olana ulaşmaktır. Diyalektikte 

tümevarımla tümdengelim birlikte kullanılırlar. Bu bağımlılık teoriyle pratiğin 

bağımlılığını yansıtır. Ampirik verilerden teorik sonuçlar çıkarılırken tümevarım, 

bu sonuçlar pratikle sınanırken tümdengelim yöntemi kullanılır. Anaakım eğitim 

iktisadı araştırmalarında çoğu zaman tümdengelim yöntemine 

başvurulmaktadır. Belirli varsayımlara dayalı olarak üretilen hipotezlerin 

sınanması anlamına gelen tümdengelim yönteminin anaakım eğitim iktisadının 

temel yöntemi olmasının onu gerçekçilikten uzaklaştırdığı söylenebilir. Eğitim 

ekonomi politiğinin araştırma süreci ise hem tümevarımsal hemde 

tümdengelimsel yaklaşımları bir arada içermelidir. Bu bağlamda eğitim 

ekonomi politiği, araştırma yöntemlerinin nicel ve nitel olarak sınırlandırılmasını 

ve birbirlerini dışlayıcı biçimde karşıtlaştırılmasını da eleştirir.  

Bütünle ilgili bir başka kavram çifti de iç ve dış kavramlarıdır. İçte ve 

dışta olmak tarif edilen bütünlüğe göre belirlenir. Bütünün nasıl tarif edildiğine 
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bağlı olarak herhangi bir olgu, olay, nesne, insan veya ilişki tarif edilen bütünün 

içinde veya dışında yer alırlar. Bu nedenle belli bir bütünün içinde veya dışında 

olma özelliği hem nesnel gerçeklikteki bir özellik hem de ilgili olguya, olaya, 

nesneye, insana, ilişkiye kısaca gerçekliğe zihinde atfedilen bir özelliktir. Bu 

çerçevede, belirli bir bilim disiplininin yoğunlaştığı kapsamın dışına düşen 

olgular, ilgili disiplinin kapsamındaki olguları etkilemesine rağmen, ilgili disiplin 

tarafından kapsam dışı olarak kabul edildiği için araştırılmıyorsa bir tür bilimsel 

indirgemecilik ortaya çıkmaktadır. Örneğin anaakım eğitim iktisadında, piyasa 

dışındaki politik ve kültürel etmenler eğitim iktisadının kapsamı dışında 

algılanmakta ve çoğu zaman incelenmemektedir. Oysa bu olgular eğitim 

olgusu üzerinde belirleyici öneme sahip olgulardır ve anaakım eğitim 

iktisadının bilimsel açıklaması bu olguları içermediği ölçüde eksik ve yanlış 

olmaktadır. Eğitim ekonomi politiğinin, bu bağlamda, eğitime bütünsel 

yaklaşma ilkesi gibi önemli bir üstünlüğü vardır. Eğitim ekonomi politiği 

çerçevesinde eğitimsel gerçeklik, hem kendisini oluşturan parçalarla hem de 

parçası olduğu büyük bütünlerle ilişkisi içinde incelenir. Eğitimin birçok yönü ve 

boyutu vardır. Bu yüzden eğitim ekonomi politiği eğitimi ekonomik, politik, 

ideolojik ve kültürel birçok boyutuyla inceler. Eğitim ekonomi politiği eğitimin 

herhangi bir boyutunun soyutlanarak ve abartılarak incelenmesini eleştirir. Bu 

çerçevede anaakım eğitim iktisadının eğitimi, nicel iktisadî olgulara ve bu 

olgulara ilişkin göstergelere indirgemesi olumsuzlanır.   

 Bağımlılık ilkesi, birbirlerine dönüşebilen ve/veya birbirlerinin varlığını 

gerektiren nesne ve olayları ifade eder. Bağımlı olan kavramlar, nesneler ve 

olaylar, birbirlerinin varlık koşuludurlar, yani, birbirleriyle etkileşimlerine 

(ilişkilerine) bağlı olarak varolurlar. Örneğin burjuvaziyle işçi sınıfı, serflerle 

lordlar, kölelerle köle sahipleri birbirleriyle etkileşimlerine (ilişkilerine) bağlı 

olarak varolurlar.  

İlişkiler, öznenin bilişlerinden bağımsız olarak nesnel gerçeklikte varolan 

ilişkiler ve özne nesne etkileşimine bağlı olan ilişkiler biçiminde iki temel 

kategoriye ayrılabilir. Öznenin bilişlerinden bağımsız olarak varolan nesnel 

ilişkiler doğa ve toplum bilimlerinin temel inceleme konularını oluşturur. Özne-

nesne etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkan ilişkilerin ise çoğunlukla pozitivist 

olmayan sosyal bilimlerin inceleme kapsamına girdiği söylenebilir. Eğitim 

ekonomi politiği eğitimi ilişkileri içinde inceler. Eğitimi bağımlılıklarından 
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soyutlayan yaklaşımları eleştiren eğitim ekonomi politiği için eğitim, hem bir 

neden, hem de sonuç olarak kavranmalıdır. Böylelikle eğitimi etkileyen ve 

eğitimin etkilediği olgular ilişkisellikleri içinde araştırılabilir. 

Devim, maddenin maddeden ayrılamayan bir özelliğidir. Madde ve 

hareket birlikte varolurlar. Maddesiz hareket, hareketsiz madde yoktur (Spirkin 

ve Yakhot, 1978, s.36). Hareket, maddede öznitelik olarak vardır. Bu yüzden 

hareket, maddenin varolma biçimidir, maddede içkindir ve maddenin 

özgücüdür. Madde gibi hareket de, sonsuz çeşitliliktedir. Nükleer süreçler; ısı, 

ışık, elektrik dalgaları türünden süreçler, kimyasal süreçler; biyolojik ve 

fizyolojik süreçler; iktisadî-politik-ideolojik süreçler aynı zamanda farklı hareket 

biçimleridir. Eğitim ekonomi politiği, bütün olgu ve olayları hareketleri içinde, 

yani, tarihsellikleri içinde inceler. Bu nedenle, eğitim ekonomi politiği, eğitimi, 

toplumsal bir süreç ve hareket olarak tarihsel koşullarla ve süreçlerle ilişkisi 

içinde ele alır. Bu çerçevede, eğitime ilişkin kavramlar, hipotezler, yasalar ve 

pratik uygulamalar (örneğin eğitim politikaları) tarihseldirler.  

 Çelişme ilkesi, gerçekliğin özünde bulunan karşıtlığı anlatır. Çelişki 

doğada, toplumda ve bilinçte, yani gerçekliğin her alanında gözlenebilir 

(Politzer, 1998, 106). Çelişme, madde ve hareketten doğar ve hem maddeyi 

dönüştürür, hem de hareketi hızlandırır. Bir başka anlatımla, çelişki, karşıtların 

birbirine bağımlı ve birbiriyle ilişkili  - etkileşimli hareketidir. Bilimsel yansıtma 

sürecinde herhangi bir olguyu bütün nedenleriyle bilmek demek, o olgunun 

karşıtını oluşturan olguları da bilmek demektir ve olgular kendi karşıtlarıyla 

birlikte betimlenir, açıklanır ve dönüştürülürler. İçinde yaşadığımız sınıflı 

sosyoekonomik formasyonun çelişkileri toplumsal güç ilişkilerini yansıtırlar. 

Eğitim alanı da çelişkilerden azade değildir ve toplumsal güç çatışmalarına 

sahne olmaktadır. Bu nedenle, eğitim ekonomi politiği, eğitim olgusunu, iç ve 

dış çelişkileriyle ilişkisi içinde inceler. Eğitimin içine yansıyan ve eğitim 

dolayımıyla da siyasal, ekonomik ve ideolojik alanlara etkiyen çelişki olgusunu 

görmezden gelen yaklaşımların bilimsel olduklarının iddia edilmesinin başka 

amaçlara hizmet ettiği söylenebilir. Örneğin anaakım eğitim iktisadının 

gerçekliği çelişkisiz ve tarihaşkın olarak sunan yapısal niteliğinin, sınıflar, 

devletler, cinsiyetler, vb. toplumsal güçler arasındaki çelişkileri gizlemekte 

olduğu ileri sürülebilir.   
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 Nicel ve nitel değişim, bütün nesne ve olayların varoluş biçimidir. 

Değişim, harekete ve çelişmeye bağlıdır. Değişmezlik ancak düşünsel olarak 

tasarlanabilir, yani düş olarak… Eğitim ekonomi politiği eğitime değişmekte 

olan tarihsel bir olgu olarak bakar ve bu çerçevede eğitimin, çeşitli yönleri, 

ilişkileri ve çelişkileriyle bir bütün olarak incelenmesi, eğitim ekonomi politiğine 

eğitim olgusunda gözlenen değişimleri betimleme ve açıklama olanağı sağlar.  

Toplumsal değişimin nicel yönü büyüme küçülme, nitel yönü ise gelişim 

ve/veya gerilemedir. Bu nedenle, eğitim ekonomi politiği, eğitime nedeni ve 

sonucu olduğu toplumsal gelişim ve/veya gerilemelerle ilişkisi içinde de 

yaklaşır. 

 

Bilimsel Bilgi Üretimi ve Liberal/Neoliberal Politikalar 
Bilimsel bilgi üretiminin içinde gerçekleştiği toplumsal konjonktürün en 

önemli bileşenlerinden birisi ilgili döneme damgasını vuran politikalardır. 

Liberal ve neoliberal politikalar, bilimsel bilgi üretimini koşullayan önemli 

olgulardan birisi olarak uzun bir geçmişe sahiptir.  

Liberal ve devletçi politikalarla ilgili olarak öncelikle sıklıkla karıştırılan 

bir olguyu ortaya koymak gerekmektedir. Liberal ve devletçi politikalar kimi 

yazarlar tarafından birbirine karşıt olgular gibi sunulmaktadır. Oysa modern 

ulus devletlerin tarih sahnesine çıktıkları ilk dönemlerde uygulanan devletçi 

politikalar da özünde liberal politikalardır. Üretim araçları üzerinde özel 

mülkiyeti ve modern kurumları savunan devletçi politikalar kapitalizmi 

geliştirmeleri dolayısıyla liberal olarak değerlendirilebilirler.  

Eğitim politikaları incelenirken dikkat edilmesi gereken bir başka nokta 

ise eğitim politikalarının daha genel politikalardan soyutlanarak incelenmesi 

eğilimidir. Eğitim politikalarının tarihinin her döneminde toplumsal güç ilişkileri 

tarafından belirlenen daha genel politikaların parçası olduğu söylenebilir. Bu 

çerçeveden bakıldığında modern ulus devletlerin ortaya çıktığı 18. yılın ikinci 

yarısında uygulanan liberal devletçi politikaların o dönemde uygulanan liberal 

devletçi eğitim politikalarının çerçevesini çizdiği öne sürülebilir. Bu olgunun 

bugün için de geçerli olduğu gözlenebilir.  

 18. yılın ikinci yarısından 20. yılın ikinci yarısına kadar uygulanan liberal 

devletçi eğitim politikalarının ilk amacının ulus-devletlerin ihtiyaç duyduğu 

yurttaş ve ulusal sanayilerin ihtiyaç duyduğu emek -gücü niteliklerinin 
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üretilmesi olduğu ileri sürülebilir. Bu çerçevede eğitim sekülerleştirilmiş, ulusal 

yurttaşlık kimliği ve kültürünün oluşturulmasına yönelik olarak ulusal dilde 

eğitim uygulamalarıyla, etnik ve dinsel topluluklara yönelik olarak bazı 

durumlarda asimilasyoncu politikalara başvurulmuş ve ulusal sanayinin ihtiyaç 

duyduğu emek-gücü niteliklerinin üretilmesi için emek-gücünün çeşitli 

düzeylerine yönelik olarak mesleki teknik okullar açılmıştır. 

 Bir bütün olarak bu amaçlara hizmet edebilmesi için eğitim, 

kurumsallaştırılmış ve modern devletlerin ayrılmaz bir parçası haline 

getirilmiştir. Eğitimin kurumsallaşmasını eğitimin kitleseleştirilmesi izlemiş ve 

birçok ülkede okuma yazma seferberliği ve zorunlu eğitim uygulamaları, 

öğretmen yetiştirmeye yönelik politikalar ve okullaşma oranlarını arttırma 

çabaları gözlenmiştir. Yine birçok ülke örneğinde eğitimin kitleselleştiriebilmesi 

amacıyla öğrencilere burslar, yiyecek, giyecek, yakacak, ulaşım yardımları, 

yatılı okullar, ücretsiz ders kitapları sağlanması uygulamalarına başvurulmuş 

ve yoksun bölgelere kütüphane, kültürevi vb. eğitim altyapısı kurmaya yönelik 

politikalar uygulanmıştır. Bu dönemde uyulanan eğitim politikaları bir bütün 

olarak ulus devletlerin ve ulusal ekonominin ihtiyaçları çerçevesinde 

belirlenmiştir.  

 60’lı yıllardan sonra yoğun olarak uygulanmaya başlanan liberal ve 

neoliberal politikaların çerçevesini de dünya ekonomisindeki ve politikasındaki 

gelişmeler belirlemektedir. II. Dünya Savaşı’ndan 1970’li yılların başına kadar 

kapitalizm özellikle gelişmiş ülkelerde yüksek büyümeye sahne olmuştur 

(Crotty, 2009, s.121). 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında kendini hissettiren 

kâr oranlarının düşmesi olgusu birikim rejimlerinde değişikliği doğurmuş ve 

deregülasyon, serbestleşme, özelleştirme ve global entegrasyon üzerine inşa 

edilen neoliberal rejime geçilmiştir (Crotty, 2009, s.121). Yeni birikim modeli 

çerçevesinde parasal ve mâli disiplinin sağlanması, rekabetçi kur ve faiz 

uygulamaları, vergi tabanlarının dolaylı vergiler yoluyla genişletilmesi, 

kamunun iktisadî ve idari olarak küçültülmesi, kamu iktisadî teşebbüslerinin 

özelleştirilmesi, kamu harcamalarında ve kamu sektörü istihdamında indirim, 

ayrım gözetmeyen sübvansiyonların kaldırılması, uluslararası ticaret ve 

sermaye akışının önündeki engellerin temizlenmesi, mülkiyet haklarına 

uluslararası yasal güvenceler getirilmesi, kota ve gümrük tarifelerinin 

kaldırılması, ticaret ve sermaye birikiminde sürtünmelere yolaçan 
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düzenlemelerin kaldırılması (deregülasyon politikaları) ve tasarruf ve yatırım 

hacmini arttırmak için gelir dağılımının eşitsizleştirilmesi temel iktisadi politika 

başlıklarını oluşturmaktadır. 

 Bu dönemde uygulanan temel siyasal proje kapitalist küreselleşmenin 

önündeki siyasal engellerin temizlenmesi ve küresel birliklerin 

güçlendirilmesidir. Böylelikle toplumsal gücün tepesindekiler bu güçlerini 

siyasal olarak da merkezîleştirme çabasının içinde olmuşlardır. Neoliberal 

politikalar -iddia edilenin aksine- devletleri uluslararası ölçekte güçlendirmiştir 

(Dumenil ve Levy, 2009, s.55). Bu çerçevede kapitalist küreselleşmeye 

direnme potansiyeli taşıyan ülke ve bölgeler izole edilmeye çalışılmış ve kimi 

durumlarda bu bölgeler ve ülkeler küresel güvenlik politikaları çerçevesinde 

gerçekleştirilen askeri müdahalelerin coğrafyaları olmuşlardır.                 

Liberal söylemde politikanın piyasadan yana feragat etmesi gerektiği 

vazedilmektedir (Gorz, 1995, s. 159). Oysa tarihin her döneminde, üretim, 

üretim ilişkileri, yeniden üretim ve piyasaya yönelik olarak, siyasal öznelerin 

sürekli müdahalelerini gözlemek mümkündür. Soğuk savaş döneminin siyaset 

bilimcilerinden birisi olan Schattschneider (1957, s.935), politikanın özünü; 

“Politika milyarlarca çelişkiyle başlar. Her modern toplumda milyarlarca 

potansiyel çelişki bulunur fakat bunlardan pek azı anlamlı çelişkiler (etkili veya 

özneler açısından dikkat edilmeye değer) halini alırlar. Demokratik bir toplum 

yaşamda kalmayı, çelişkileri genellikle kaynağında yönetebilmesine borçludur; 

(böylesi bir toplum) çelişki üzerine bir tür doğum kontrolü uygular” ifadeleriyle 

ortaya koymaktadır. Politikanın özünü, gücün üretilmesi, merkezîleşmesi ve 

politikanın nesneleri üzerine uygulanması olarak algıladığımızda, onun bir tür 

çelişki ve güç yönetimi olduğu söylenebilir. Bütün geçmiş toplum biçimleri için 

geçerli olduğu kadar içinde yaşadığımız toplum için de geçerli olan maddi 

yaşamın yeniden üretim zorunluluğu, politikanın öznesi ve nesnesi olan 

toplumsal güçlerin oluştuğu temel alanlara işaret eder: Üretim alanı ve siyasal 

alan… 

 Yukarıdaki saptamalar, eğitim politikalarını üreten özneler ve bu 

politikaların nesnesi olan toplumsal güçler için de geçerlidir. Eğitim 

politikalarının içeriği, özneleri ve nesneleri de toplumsal güç ilişkilerini yansıtır. 

Toplumun çeşitli kesimlerinin öznesi ve/veya nesnesi olarak etkileşime girdiği 

neoliberal eğitim politikalarının genel karakteri, bu politikaların hangi toplumsal 
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güç ilişkilerini yansıttığını ve bu güçler arasındaki çatışmalar veya uzlaşmaların 

hangi dolayım ve araçlarla sürdürüldüğünü anlamak açısından elverişli bir 

örnektir.  

Levin (1998, s.131-133), uygulanmakta olan eğitim politikalarının 

tümünde ortak olan 6 tema bulunduğunu belirtmektedir: 1- Eğitimde değişim 

ihtiyacı, büyük ölçüde eğitimin ekonomik boyutlarıyla ve özellikle eğitimin 

işgücünün yetiştirilmesi ve diğer ülkelerle rekabetle olan ilişkisi boyutlarıyla 

ortaya konmaktadır.  2- Eğitimsel değişim okullara yöneltilen büyük ölçekli 

eleştiriler bağlamında ortaya çıkmaktadır. Hükümetlerin siyaset belgelerinde, 

okulların ihtiyaçlara cevap veremediği ve bu başarısızlığın eğitim 

harcamalarının yüksekliği karşısında içler acısı bir durumu yansıttığı görüşü 

hâkimdir. Hükümet belgelerindeki bu eleştiri ve görüşler toplumun bütün 

kesimleri tarafından paylaşılmamaktadır. 3- Eğitimdeki büyük ölçekli değişime, 

istenen değişimle oranlı ve tutarlı mâli destekler eşlik etmemektedir.  Eğitim 

hâlâ bir yatırım olarak değil bir tür maliyet olarak tarif edilmektedir. 4- Eğitimsel 

reformların anahtar önerileri arasında yönetişimsel değişiklik talepleri 

bulunmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, birçok ülke yönetimsel gücü ve otoriteyi 

okul düzeyine kaydırmakta ve okulların yönetiminde ebeveynlerin oynadıkları 

rolü güçlendirme doğrultusunda adımlar atmaktadırlar. 5- Eğitim reformlarının 

ardındaki ekonomik rasyonaliteye uyumlu bir biçimde eğitimi ticarileştirme ve 

metalaştırmaya yönelik dikkate değer bir ihtimam gösterilmektedir. Öğrenciler 

ve velileri müşteri olarak algılanmaya başlanmıştır. 6-  Eğitimsel standartlar, 

hesaplanabilirlik ve ölçmeye verilen önem, birçok ülkedeki eğitim reformlarının 

ortak özelliğidir.  

Liberal ve neoliberal eğitim politikalarını çözümlerken işaret edilmesi 

gereken ilk olgu planlanan ve uygulanan politikaların biçimi ve içeriği arasında 

ayrım yapma gereğidir. Sınıflı toplumlarda her türlü politika biçimsel olarak 

toplumun bütün kesimlerinin yararınaymışcasına sunulmaktadır. Liberal ve 

neoliberal eğitim politikaları da kamuoyuna biçimsel olarak toplumun bütün 

kesimlerinin çıkarını gözetiyormuşçasına sunulmaktadır. Oysa her türlü 

politikanın kapitalizm koşullarında toplumsal güç ilişkilerini yansıtacağı ve 

herhangi bir politikanın toplumun bütün kesimlerinin yararını ve çıkarını aynı 

anda gözetmesinin mümkün olmayacağı ve bu nedenle egemen toplumsal 

güçlerin bütün çabalarına rağmen neoliberal eğitim politikalarının uygulanması 
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süreçlerinin çatışmalı süreçler olduğu söylenebilir. Örneğin Dünya Ticaret 

Örgütü’nün 1995 yılında kurulmasından bu yana bu örgüte ve onun 

anlaşmalarına karşı dikkate değer protestolar yükseltilmiştir (Vergel ve Bonal, 

2006).  

Liberal ve neoliberal eğitim politikalarının özneleri uluslararası 

kuruluşlar, devletler ve sermaye çevreleridir. Liberal ve neoliberal eğitim 

politikalarının hukuksal çerçevesini ise GATS vb. uluslararası antlaşmalar 

çizmektedir. Örneğin GATS eğitim sektörünü serbest hizmet ticareti 

alanlarından birisi olarak kodlayarak eğitimin ticarileştirilmesinin hukuksal 

çerçevesini belirlemektedir ve bu hukuksal çerçevenin eğitim politikalarının 

içinde planlandığı uluslararası ticaret politikalarının en önemli bileşenlerinden 

birisi olduğu söylenebilir. Bu nedenle toplumsal hareketler, yerel yönetimler, 

kamu üniversiteleri gibi birçok kurumun kınadığı konulardan birisi eğitimin 

DTO’nun Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’na (GATS) dâhil edilmesidir (Vergel 

ve Bonal, 2006). 

Neoliberal eğitim politikalarının planlandığı ve uygulandığı uluslararası 

kurumlardan bir diğeri de Dünya Bankası’dır. Dünya Bankası’nın 1999 Eğitim 

Sektörü Stratejisi değişen dünyada eğitim durumuna ve eğitimsel önceliklere 

ilişkin olarak Dünya Bankası perspektifinden bir durum analizi içermektedir 

(Hudson, 2002, s.565). Bu strateji, sistemik reform adı verilen bir politikayla 

eğitim niteliğinin nasıl arttırılacağına ilişkin bir vizyonu içermektedir (Hudson, 

2002, s.565). Hudson (2002, s.565), Dünya Bankası’nın 1999 Eğitim Sektörü 

Stratejisi’nin görünürdeki amaçlarını (ya da biçimsel sunumunu) şöyle 

özetlemektedir: 
1. İnsan sermayesinin eğitimine yapılan yatırımların ekonomik büyüme, 
gelişme ve toplumsal uyum biçimlerinde getirileri olacaktır.   
2. İnsan sermayesine yatırım mevcut resmî eğitim sisteminin iyileştirilmesi 
biçiminde gerçekleşecektir.   
3. Bu eğitim sistemi genişletilmeli ve böylelikle ilk çocukluktan yetişkinliğe, 
cinsiyet gruplarından çeşitli kültürel topluluklara kadar herkes eğitime 
ulaşabilmelidir. En yoksullara yönelik temel ve yaygın eğitimin 
genişletilmesine önem verilmelidir.  
4. Eğitim sistemi niteliksel olarak iyileştirilmelidir.  
5. Eğitimde eğitim sisteminde rol alanlar – hükümetler, ebeveynler, 
topluluklar, hükümet dışı örgütler, finansal kuruluşlar, öğretmenler ve 
onların örgütleri – arasında yeni ortaklıklar oluşturulmalıdır.  
6. Öğrenci sağlığı ve iyi yönetişim gibi diğer toplumsal gereklilikler de 
eğitim kadar gözetilmelidir. 
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Hudson (2002, s.566) Dünya Bankası’nın Eğitim Sektörü Stratejisi’nin 

aslında gerçekçi olmadığını ve Strateji de çizilenlerin gerçekleşebilmesi için her 

şeyden önce ilgili ülkelerin ekonomilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. İSK çerçevesinden bakan Dünya Bankası ve IMF söyleminde 

eğitim yoksulluğu azaltmanın altın anahtarı gibi tasarımlanmaktadır. Oysa 

eğitime erişim ve eğitim sonunda elde edilen kişisel yararlar çoğunlukla mevcut 

sınıfsal yapının yeniden üretimine bağlı olgulardır. Daha özlü bir anlatımla 

eğitimin, yoksulluğu azaltmanın değil; maddi koşulların uygunluğunun eğitime 

erişmenin altın anahtarı olduğu ileri sürülebilir. Bonal (2004, s.663-664), Dünya 

Bankası’nın kendi eliyle doğrudan veya hükümetler eliyle dolaylı olarak 

uyguladığı eğitim politikalarının belli eğitimsel amaçlara (okullara kayıt 

oranlarında artış, teknik etkinliğin iyileşmesi, vb.) ulaşmada etkili olabileceğini 

fakat bu politikaların Banka’nın misyonu olan yoksulluğun azaltılmasında etkili 

olmadığını ifade etmektedir. 

 Uluslararası Para Fonu (IMF) da eğitim politikalarının üretilmesi ve 

uygulanmasında etkili olan kurumlardan bir tanesidir. IMF de Dünya Bankası 

gibi neoliberal politikaların uygulanması için krediler sağlayan en büyük 

örgütlerden bir tanesidir. IMF bünyesinde yapılan ve İnsan Sermayesi 

perspektifini koruyan araştırmalarda eğitim yoksulluk azaltma programlarının 

ayrılmaz parçası olarak varsayılmaktadır. Bir taraftan yoksulluğun 

yaygınlaşmasına yol açan neoliberal politikaları fonlayan bu kurum, diğer 

taraften -eğitimi yoksulluğu azaltacak anahtar gibi görmesine rağmen- eğitimde 

ticarileşme ve özelleştirme politikalarını savunmaktadır. AB, NAFTA, APEC 

gibi küresel birliklerin izlediği eğitim politikaları da Dünya Bankası ve IMF’nin 

izlediği politikalarla uyum içerisindedir ve küresel birliklerin eğitim 

politikalarında gözlenen ayrıntı düzeyindeki farklılıklar, bu politikaları neoliberal 

çizginin dışına çıkarmamaktadır.  

Neoliberal eğitim politikaları daha önce de ifade edildiği gibi uluslararası 

sermaye birikim süreçlerinin ve uluslararası politikaların çizdiği çerçevede 

varlık bulmaktadır. Küresel sermaye birikim süreçleriyle neoliberal eğitim 

politikaları arasındaki bağıntılar neoliberal eğitim politikalarının birçok 

başlığında karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, WB, IMF, OECD, NAFTA, EU, 

APEC, …, vb. ulusüstü örgütlerin izledikleri eğitim politikaları ve bu politikalara 

uygun olarak finanse ettikleri eğitim projeleri, emek-gücünün global kapitalist 
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rekabetin koşullarına uydurulmasına ve emek-gücünün sömürülebilir 

verimliliğini arttırmaya yönelik eğitim politikaları ve mesleki-teknik eğitimle ilgili 

politikalar, küresel sermaye birikim süreçlerine ilişkin daha genel politikalar 

tarafından belirlenmektedir.  

Küresel sermaye birikim süreçleri bilginin küresel üretimi ve dolaşımına 

ilişkin politikaları da önemli ölçüde şekillendirmektedir. Bu başlıkta özellikle fikri 

mülkiyet haklarının korunmasına, bilim ve eğitim kurumları arasındaki 

uluslararası işbirliğinin arttırılmasına yönelik politikalar gündeme gelmektedir.  

İhracata dayalı sermaye birikim modelinin eğitim politikaları açısından 

kaçınılmaz doğurguları vardır. Örneğin kamusal eğitim harcamaları ve kamu 

sektörü eğitimsel işgücü istihdamında indirime yönelik politika uygulamaları ve 

bu çerçevede esnek ve sözleşmeli araştırmacı, öğretmen, sağlıkçı istihdamı ve 

biliminsanlarının, öğretmenlerin, sağlıkçıların geleneksel statüsünü 

değiştirmeye yönelik müdahaleler birçok ülkede yürürlüktedir.                      

            Mevcut üretim alanlarındaki aşırı kapitalizasyona bağlı olarak yeni kâr 

alanları ihtiyacı, bilimsel bilgi üretimi, eğitim ve sağlık gibi geleneksel kamu 

hizmetlerinin metalaştırılması ve sermaye birikim alanı olarak düzenlenmesine 

ilişkin politikaları gündeme getirmektedir. Ercan (1998 a, s.98), değer biriktirme 

sürecinin ekonomik terminolojideki karşılığı olan sermaye birikim sürecinin 

gerek gelişmesinin belirli aşamalarında, gerekse de içine düştüğü “değer 

üretememe” krizlerinde, toplumsal olan alanları yeniden tanımlamaya 

yöneldiğini ve kapitalist gelişmenin bu anlamda günlük yaşamın ekonomik 

ilişkiler içinde yeniden tanımlanması olarak tanımlanabileceğini söylemektedir. 

Kapitalist gelişme koşullarında bilimsel bilgi üretimi, eğitim ve sağlık gibi 

geleneksel kamu hizmetlerini veren kurumların özelleştirilmesi ve 

ticarileştirilmesi ve eğitimde kamusal finansmandan özel finansmana geçiş 

uygulamaları küresel ölçekte izlenen eğitim politikalarının temel başlıklarını 

oluşturmaktadır. Ayrıca araştırma ve geliştirme maliyetlerinin kamulaştırılması 

uygulamaları üniversitelerle küresel sermaye arasındaki işbirliğini arttırmaya 

yönelik politikaları ve metalaşma olasılığı düşük veya hiç olmayan 

araştırmaların ve/veya eğitim programlarının desteklenmemesi uygulamalarını 

doğurabilmektedir (Cole, 2001) .   

Bilginin üretilmesi ve yayılması süreçlerinde işlevlenen temel kurumlar 

araştırma ve eğitim kurumlarıdır. Bu nedenle ideolojik yeniden üretimde 
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araştırma ve eğitim kurumları en çok öne çıkan kurumlardır. Eğitim ekonomi 

politiği, eğitim kurumlarının ideolojik yeniden üretimde oynadıkları rolü bu 

kurumların bilgiyi üretme ve yayma işlevleriyle ilişkisi içerisinde inceler. 

Sosyoekonomik formasyonun kurumlarının ve politikalarının ideolojik 

meşrulaştırımında özellikle bilimsel olarak tanımlanan bilginin rolü çok 

önemlidir. Bilimsellik ölçütünün ve etiketinin herhangi bir bilgi bütünün 

yayılmasında meşrulaştırıcı bir işlev yüklendiği söylenebilir. Bir başka ifadeyle, 

bilimsellik ölçütü ve etiketi ilgili bilgi bütüne tarafsızlık ve evrensellik gibi 

nitelikler yükleyerek ilgili bilgi bütününün yayılmasını kolaylaştırabilmektedir. 

Bilimsel bilginin üretilmesi ve yayılması süreçlerinin özneli süreçler olduğu 

düşünüldğünde üretilen bilginin çoğu durumda “belirli” öznelerin ihtiyaçlarını ve 

çıkarlarını yansıttığı düşünülebilir. Bu nedenle devletler ve sermaye grupları 

bilgi üretme süreçlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeye çalıştıkları 

söylenebilir. Bu durumu Dural (2007, s.1-2) şöyle ifade etmektedir:  
Görünen o ki, günümüzde pekçok kavrama yönelik olduğu gibi “Bilim, 
bilimsel tarafsızlık, objektif araştırma ölçütleri ve bilimin 
vizyonu/amaçları”na ilişkin de, kimi kuşkular yoğun bir biçimde 
seslendirilmeye başlandı. Bilimadamları ve temel bilim kurumlarının 
piyasa mekanizmalarıyla iç içe geçmesi, araştırma projelerinin 
finansmanının giderek kamudan özel sektöre kayması, yüksek 
öğretimde karşılaşılan kaynak darboğazı ve bilginin serbest dolaşımı-
aktarımı üzerindeki iktidar mücadelesi, sadece Türkiye tipi az gelişmiş 
ülkelerde değil, gelişmiş Batı devletlerinde de ciddi sıkıntıların baş 
göstermesine yol açıyor. Son yıllarda sıklıkla telaffuz edilmeye 
başlanan, “Bilimde kitlesel yararlılık ölçütü” tipi kuşkulu sloganlar, 
bilimsel faydacılığın toplumları birer “kitlesel tüketim aygıtı”na 
dönüştürdüğüne ve bu şekliyle bilimin sosyal-teknik bazda, “İnsani 
değer yitimi- yoksunlaşma” aracına dönüşüp dönüşmediğine dair 
kaygıları arttırıyor. 
 

Anaakım eğitim iktisadı araştırmaları da piyasanın ve uygulanmakta 

olan politikaların etkisinden azade değildir. Ball (1997), eğitim politikası 

araştırmalarının kalbinde etkinlik peşinde olmayla toplumsal adalete adanma 

arasında bir gerilim olduğunun tartışıldığını ifade etmektedir. Anaakım eğitim 

iktisadının bu gerilimin hangi tarafında yer aldığı açıktır.  
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BÖLÜM III 
YÖNTEM 

 
Bu bölümde, bu çalışmada kullanılan araştırma modeli, çalışma 

kapsamına giren araştırmaların belirlenmesinde, çözümlenmesinde ve 

değerlendirilmesinde başvurulan yöntemler tartışılmıştır.  

 
Araştırma Modeli 
 Bu araştırma kapsamında anaakım eğitim iktisadı çerçevesinde 

yapılmış bir grup eğitim iktisadı araştırmasının epistemolojik/yöntembilimsel 

özellikleri, dayandıkları bilgi birikimi, kapsamları, bulguları ve bunların politika 

doğurguları arasındaki ilişkiler konu edinilmiştir. Bu çalışmada, eğitim iktisadı 

alanında liberal / neoliberal çerçevede ileri sürülmüş olan temel tezlerin 

dayanağını oluşturan ve anaakım eğitim iktisadı araştırmalarına hâkim olan 

temel paradigma ve bu paradigmanın çizdiği çerçevede belirli sayıda anaakım 

eğitim iktisadı araştırmasının kapsamı, yöntemi, bulguları ve bunların politika 

doğurguları arasındaki bağlantılar betimlenmiş, çözümlenmiş ve 

değerlendirilmiştir.  

Bu çalışma anaakım eğitim iktisadına temel oluşturan bir grup araştırma 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle bu araştırma, belirli bir konuda 

birbirinden bağımsız olarak yapılmış birden çok çalışmanın sonuçlarının toplu 

olarak çözümlendiği meta analizi niteliğini taşımaktadır. Akgöz, Ercan ve Kan’a 

(2004, s.107) göre meta analizi, ayrı çalışmaların bulgularının birleştirilmesi ve 

eleştirilerin yeniden gözden geçirilmesi yöntemidir. Akgöz, Ercan ve Kan 

(2004, s.108), bir meta analizinin yürütülmesinin genel olarak aşağıdaki 

aşamaları içerdiğini belirtmektedirler: 
1. Problemi tanımlama 
2. Meta – analizine bireysel çalışmaları dâhil etme kriterlerini belirleme, 
3. Bireysel araştırmaları elde etme, 

   4. Meta-analiziyle ilgili karakteristiklere göre her bir çalışmayı kodlama ve 
sınıflandırma, 
5. Bireysel çalışmaların bulgularını birleştirme, 
6. Meta analizinin karakteristikleriyle birleştirilmiş bulguların ilişkisini 
kurma, 
7. Meta analizinin bulgularını rapor etme. 
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Yukarıdaki aşamalar klasik meta analizinin en genel aşamalarıdır. Bu 

çalışmada ise klasik meta analizinin başvurduğu bulguların birleştirilmesi ve 

araştırma kapsamına giren araştırmaların bütünsel istatistikî analizi türünden 

çalışmalar yapılmamıştır. Bulguların birleştirilmesi ve bütünsel istatistikî analize 

tâbi tutulması yerine, araştırmalar tek tek betimlenmiş, çözümlenmiş ve toplu 

olarak değerlendirilmiştir.  

 
  
Araştırmaların Belirlenmesi 

Bu araştırma kapsamında betimlenen, çözümlenen ve değerlendirilen 

eğitim iktisadı araştırmalarının seçiminde belirli ölçütlere başvurulmuştur. Bu 

ölçütler tarihsel ve tematik ölçütler olmak üzere iki temel kategoriye ayrılmıştır.  

 Bu araştırma kapsamında incelenen araştırmaların belirlenmesine ilişkin 

ilk temel ölçüt kategorisi araştırmaların yapıldığı tarihlerdir. Seçilen 

araştırmaların yarısı İSK’yı kuran ilk ve temel araştırmalar arasından, diğer 

yarısı ise neoliberal politikaların egemen olduğu daha yakın tarihlerde yapılmış 

araştırmalar arasından seçilmiştir. Bu nedenle, çözümlenecek ve 

değerlendirilecek İSK araştırmalarının belirlenebilmesi için yapılan literatür 

taramasında, anaakım eğitim iktisadı çerçevesinde temel argümanların ortaya 

konduğu ve anaakım eğitim iktisadı literatüründe sıklıkla referans gösterilen ilk 

çalışmaların yapıldığı 1958-1980 yılları arası döneme ve neoliberal eğitim 

politikalarının küresel ölçekte genelleştiği 1990-2010 arası döneme 

yoğunlaşılmıştır.   

Bu araştırma incelenen araştırmalara ilişkin ikinci temel ölçüt kategorisi 

araştırma konularıyla ilgilidir. Tematik ölçütler olarak adlandırılan bu ikinci 

kategori aşağıdaki temaları içermektedir. Aşağıdaki her bir tema için iki 

araştırma belirlenmiştir: 

 1- Eğitim-gelir ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmış araştırmalar:  

1.1- Toplumsal gelir (GSMH) ile eğitim arasındaki ilişkilerle ilgili 

araştırmalar  

1.2- Gelir dağılımı ile eğitim arasındaki ilişkileri açıklamak üzere 

yapılmış araştırmalar 

2- Eğitim kaynaklarının dağıtımı ve hakkaniyet/eşitlik konusundaki 

araştırmalar. 
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Tarihsel ve tematik ölçütlere uyan çözümlenecek ve değerlendirilecek 

anaakım iktisat araştırmalarının belirlenebilmesi için süreli yayınlar, eğitim 

iktisadı kitapları ve IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların 

yayınları taranmıştır. Çözümlenecek ve değerlendirilecek araştırmaları 

belirlemek üzere 62 araştırma gözden geçirilmiştir. Gözden geçirilen 

araştırmaların 21’i 1958-1980, 41’i ise 1990-2010 yılları arasında yapılmıştır. 

Bu araştırmaların 24’ü eğitim-toplumsal gelir ilişkisi, 14’ü eğitim-gelir dağılımı 

ilişkisi ve 24’ü eğitim kaynaklarının dağıtımı, hakkaniyet/eşitlik konuları 

hakkındadır. Gözden geçirilen 64 araştırmanın künyeleri ve tarihsel/tematik 

sınıflandırması EK 1’de gösterilmiştir. 

Literatür taraması sonucunda anaakım eğitim iktisadı literatüründe ve 

neoliberal politikaların üretilmesi ve uygulanması sürecinde sıklıkla atıfta 

bulunulan aşağıdaki araştırmalar betimlenmek, çözümlenmek ve 

değerlendirilmek üzere seçilmiştir: 

 

1- Eğitim-gelir ilişkisini ortaya koymak amacıyla yapılmış araştırmalar:  
1.1- Toplumsal gelir (GSMH) ile eğitim arasındaki ilişkilerle ilgili 
araştırmalar: 

Araştırmanın Adı: Eğitim, Ekonomik Büyüme ve Enformasyon Açığı 
(Education, Economic Growth, and Gaps in Information) 
Araştırmacı:   Edward F. Denison  
Kaynak:  The Journal of Political Economy. Vol. 70. No. 5. Part 2: 
Investment in Human Beings. October 1962. pp. 124-128  
Yayıncı:  The University of Chicago Press 

 
Araştırmanın Adı: Gelişmekte Olan Ülkelerde Toplumsal Harcama, 
İnsan Sermayesi ve Büyüme: Binyıl Gelişim Hedeflerine Ulaşmak İçin 
Doğurgular (Social Spending, Human Capital, and Growth in 
Developing Countries: Implications for Achieving the MDGs) 
Araştırmacılar: Emanuele Baldacci, Benedict Clements, Sanjeev 
Gupta, Qiang Cui  
Kaynak: IMF Working Paper 2004. International Monetary Fund Fiscal 
Affairs Department  
Yayıncı:  International Monetary Fund 

 

1.2- Gelir dağılımı ile eğitim arasındaki ilişkileri açıklamak üzere 
yapılmış araştırmalar: 

Araştırmanın Adı: İnsan Sermayesine Yatırım ve Kişisel Gelir Dağılımı 
(Investment in Human Capital and Personal Income Distribution)  
Araştırmacı:  Jacob Mincer  
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Kaynak: The Journal of Political Economy. Vol. 66. No. 4. August 
1958. pp. 281-302  
Yayıncı:  The University of Chicago Press 

 
 

Araştırmanın Adı: Eğitimin Getirilerinin Kestirimi: Yeteneklerdeki 
Heterojenliğin Muhasebesi (Estimating The Returns To Education: 
Accounting For Heterogeneity In Ability) 
Araştırmacılar:  Harry Anthony Patrinos, Cris Ridao-Cano, Chris 
Sakellariou 
Kaynak:  World Bank Policy Research Working Paper 4040. October 
2006. 
Yayıncı:   World Bank 

 

2- Eğitim kaynaklarının dağıtımı ve hakkaniyet/eşitlik konusundaki 
araştırmalar: 

Araştırmanın Adı: İnsan Sermayesine Yatırım: Teorik Bir Çözümleme 
(Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis)  
Araştırmacı: Gary S. Becker   
Kaynak: The Journal of Political Economy. Vol. 70. No. 5. Part 2: Investment 
in Human Beings. October 1962. pp. 9-49 
Yayıncı: The University of Chicago Press 
 
Araştırmanın Adı: Kamu Eğitiminin Dağılımsal Yanlılığı: Nedenler ve 
Sonuçlar (The Distributional Bias of Public Education: Causes and 
Consequences) 
Araştırmacılar: Era Dabla-Norris,  Mark Gradstein 
Kaynak: IMF Working Paper 2004 
Yayıncı: International Monetary Fund 

 

Araştırmaların Betimlenmesi, Çözümlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Bu araştırma kapsamında seçilen araştırmalar ilk olarak betimlenmiştir. 

Bu çerçevede ilgili araştırmanın adı ve konusu, araştırmanın yapıldığı tarih, 

varsa araştırmayı destekleyen kurumsal yapı, araştırma kapsamının ilgili 

olduğu tarihsel ve toplumsal koşullar, araştırmada kullanılan yöntem, 

araştırmada ulaşılan sonuçlar ve araştırmanın eğitim ekonomisi literatüründeki 

yeri tanıtılmıştır.  

Seçilen araştırmalar daha sonra tek tek dayandıkları bilim paradigması 

ve neoklasik iktisadın temel argümanları çerçevesinde inceledikleri kapsamlar, 

kullandıkları yöntemler ve ulaştıkları sonuçlar açısından çözümlenmiştir. 

Araştırmalar çözümlenirken eğitim ekonomi politiğinin kavramsal araçlarına 

başvurulmuştur.  

Son olarak ilgili araştırmaların, dayandıkları bilim paradigması ve 

neoklasik iktisadın temel argümanları çerçevesinde inceledikleri kapsamlar, 
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kullandıkları yöntemler ve ulaştıkları bulgulara ilişkin ortak özellikleriyle eğitim 

politikaları arasındaki ilişkiler eğitim ekonomi politiğinin kavramsal araçlarıyla 

değerlendirilmiştir.  
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BÖLÜM IV  

 
BULGULAR ve YORUM 

 Bu bölümde seçilen araştırmaların dayandıkları bilim paradigması 

temelinde inceledikleri kapsamların, kullandıkları yöntemlerin ve ulaştıkları 

bulguların, eğitim ekonomi politiğinin kavramsal araçlarıyla çözümlenmesi ve 

bu araştırmaların ortak özellikleriyle liberal ve neoliberal eğitim politikaları 

arasındaki ilişkilerin eğitim ekonomi politiğinin kavramsal araçlarıyla 

değerlendirilmesi sonucunda ulaşılan bulgular aktarılmış ve bu bulgular 

yorumlanmıştır. 

 
I- Eğitim-Gelir İlişkisini Ortaya Koymak Amacıyla Yapılmış Araştırmalara 
İlişkin Bulgular ve Yorum 
 
A- Toplumsal Gelir (GSMH) ile Eğitim Arasındaki İlişkileri Açıklamak 
Üzere Yapılmış Araştırmalara İlişkin Bulgular ve Yorum  
 
Araştırmanın Adı: Eğitim, Ekonomik Büyüme ve Enformasyon Açığı 

(Education, Economic Growth, and Gaps in Information) 

            Araştırmacı:   Edward F. Denison  

                  Kaynak:   The Journal of Political Economy. Vol. 70. No. 5. Part 2:    

Investment in Human Beings. October 1962. pp. 124-

128  

                  Yayıncı:    The University of Chicago Press 

 
Araştırmanın Betimlenmesi 
Denison’un bu araştırması, 1962 yılında Journal of Political Economy 

dergisinde yayınlanmıştır. Bu dergi anaakım eğitim iktisadının doğuşunu 

belgeleyen ilk araştırmaların yayınlandığı bir dergidir. Araştırmanın 

yayınlandığı 1962 yılı II. Dünya Savaşı’ndan sonra özellikle merkez ülkelerde 

yüksek büyüme hızlarına ulaşıldığı ve büyümenin kaynaklarına ilişkin yaygın 

bir akademik ilginin olduğu yıllardır. Denison’un bu çalışması da benzer bir 

ilginin ürünüdür. Denison araştırmasına, bu araştırmanın, ekonomik büyüme 

hakkında kısa (toplam 5 sayfa) ama spekülatif ve geniş erimli bir çalışma 
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olduğunu belirterek başlamaktadır. Araştırmacı bu çalışmanın aslında eğitim 

ekonomisi araştırması olmadığını fakat ekonomik büyümeyi araştırırken bu 

alana giriş yapmak zorunda kaldığını da ifade etmektedir. Bütün bir çalışma üç 

temel soruya odaklanmıştır: Birleşik Devletler’deki geçmiş büyümenin 

kaynakları neler olagelmiştir? Gelecekteki olası büyüme oranı ne olacaktır? 

Gelecekteki büyüme oranı düşünülebilecek çeşitli eylemlerle ne kadar 

değiştirilebilir?  

Yazar bu çalışmanın ilk sorusunun yani geçmiş büyümenin 

kaynaklarının ne olduğuna ilişkin soruya verilecek yanıtların gelecekteki 

büyüme oranlarıyla ilgili olan diğer soruların yanıtlanması için gerekli olduğunu 

ifade ettikten sonra büyümenin kaynaklarına ilişkin bir bakışın, tek bir kaynağı 

izole ederek çözümlemek yerine olası bütün büyüme kaynaklarına sistematik 

bir biçimde eğilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Büyümenin kaynaklarına 

ilişkin aşağıdaki tablolar ilgili araştırmadan alınmıştır: 
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TABLO 1 

TOPLAM GERÇEK MİLLİ GELİR BÜYÜME ORANININ BÜYÜMENİN KAYNAKLARI ARASINDAKİ DAĞILIMI 

  

BÜYÜME ORANININ YÜZDE 
PUANLARI BÜYÜME ORANININ YÜZDESİ 

1909 - 29* 
(Ticaret) 1929 - 1957 1960 - 80† 

1909 - 29* 
(Ticaret) 

1909 - 1929* 
(Kendrick - 
Kuznets) 

1929 - 1957 
(Kendrick - 
Kuznets) 1960 - 80† 

Gerçek ulusal gelir 2.82 2.93 3.33 100 100 100 100 
     Toplam girdilerdeki artış 2.26 2.00 2.19 80 71 68 66 
          Nitelik değişimine göre uyarlanmış emek 1.53 1.57 1.70 54 48 54 51 
               İstihdam ve saatler 1.11 .80 .98 39 35 27 29 
                    İstihdam 1.11 1.00 1.33 39 35 34 40 
                    Daha kısa saatlerin bir insanın yıllık işinin niteliğine etkisi .00 -.20 -.35 0 0 -7 -11 
                    Yıllık saatler -.23 -.53 -.42 -8 -7 -18 -13 
                    Daha kısa saatlerin bir insanın saatlik işinin niteliğine etkisi .23 .33 .07 8 7 11 2 
               Eğitim .35 .67 .64 12 11 23 19 
               Artmış deneyim ve kadın işçilerden daha iyi faydalanılması .06 .11 .09 2 2 4 3 
               İşgücünün yaş-cinsiyet kompozisyonundaki değişiklikler .01 -.01 -.01 0 0 0 0 
          Toprak .00 .00 .00 0 0 0 0 
          Sermaye .73 .43 .49 26 23 15 15 
               Tarım dışı yerleşim yapıları .13 .05 …… 5 4 2 …… 
               Diğer yapılar ve ekipman .41 .28 Bilgi yok 15 13 10 Bilgi yok 
               Envanterler .16 .08 Bilgi yok 6 5 3 Bilgi yok 
               ABD'nin yurtdışındaki varlıkları .02 .02 Bilgi yok 1 1 1 Bilgi yok 
               ABD'ndeki yabancı varlıklar .01 .00 Bilgi yok 0 0 0 Bilgi yok 
     Birim girdi başına çıktıdaki artış .56 .93 1.14 20 29 32 34 
          Optimum kaynak kullanımına karşı sınırlamalar Bilgi yok -.07 .00 Bilgi yok Bilgi yok -2 0 
          Tarımda kullanılan emek israfında azalmalar Bilgi yok .02 .02 Bilgi yok Bilgi yok 1 1 
          Tarımdan kayan endüstri Bilgi yok .05 .01 Bilgi yok Bilgi yok 2 0 
          Bilginin ilerlemesi Bilgi yok .58 .75 Bilgi yok Bilgi yok 20 23 
          Bilginin uygulanmasındaki gecikmelerdeki değişim Bilgi yok .01 .03 Bilgi yok Bilgi yok 0 1 
          Ölçek ekonomisi - yerel pazarlardaki bağımsız büyüme Bilgi yok .07 .05 Bilgi yok Bilgi yok 2 2 
          Ölçek ekonomisi - ulusal pazarlardaki büyüme .28 .27 .28 10 10 9 8 
      
      * "Ticaret" ve "Kendrick - Kuznetz" başlıkları sadece toplam üründeki büyüme oranı anlamına gelmektedir. Yüzde puanları cinsinden Kendrick - Kuznets ve ticaret başlıkları 
altındaki büyümeye katkılar "gerçek ulusal gelir" 3.17; "birim girdi başına çıktı", 0.91 ve "ölçek ekonomileri - ulusal pazarlardaki büyüme", 0.32 haricinde özdeş olacaktır. 
     † Yüksek-istihdama dayalı büyüme oranı projeksiyonu. 
     Not: Yüzde puanları cinsinden katkılar uygun detayların katkılarının toplamı toplam puanlara eşit olacak biçimde uyarlanmıştır. Büyüme oranının yüzdeleri böylesi bir uyarlamaya 
tâbi tutulmamıştır. 
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TABLO 2 

İSTİHDAM EDİLMİŞ KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GERÇEK MİLLİ GELİR BÜYÜME ORANININ BÜYÜMENİN KAYNAKLARI ARASINDAKİ DAĞILIMI 

  

BÜYÜME ORANININ YÜZDE 
PUANLARI BÜYÜME ORANININ YÜZDESİ 

1909 - 29* 
(Ticaret) 1929 - 1957 1960 - 80† 

1909 - 29* 
(Ticaret) 

1909 - 1929* 
(Kendrick - 
Kuznets) 

1929 - 1957 
(Kendrick - 
Kuznets) 1960 - 80† 

Gerçek ulusal gelir 1.22 1.60 1.62 100 100 100 100 
     İstihdam edilen kişi başına düşen toplam girdilerdeki artış .66 .67 .48 54 42 42 30 
          Nitelik değişimine göre uyarlanmış emek .42 .57 .37 34 27 36 23 
                    Daha kısa saatlerin bir insanın yıllık işinin niteliğine etkisi .00 -.20 -.35 0 0 -12 -22 
                    Yıllık saatler -.23 -.53 -.42 -19 -15 -33 -26 
                    Daha kısa saatlerin bir insanın saatlik işinin niteliğine etkisi .23 .33 .07 19 15 21 4 
               Eğitim .35 .67 .64 29 23 42 40 
               Artmış deneyim ve kadın işçilerden daha iyi faydalanılması .06 .11 .09 5 4 7 6 
               İşgücünün yaş-cinsiyet kompozisyonundaki değişiklikler .01 -.01 -.01 1 1 -1 -1 
          Toprak -.11 -.05 -.04 -9 -7 -3 -2 
          Sermaye .35 .15 .15 29 22 9 9 
               Tarım dışı yerleşim yapıları .07 .01 Bilgi yok 6 4 1 Bilgi yok 
               Diğer yapılar ve ekipman .17 .10 Bilgi yok 14 11 6 Bilgi yok 
               Envanterler .08 .03 Bilgi yok 6 5 2 Bilgi yok 
               ABD'nin yurtdışındaki varlıkları .02 .01 Bilgi yok 2 1 1 Bilgi yok 
               ABD'ndeki yabancı varlıklar .01 .00 Bilgi yok 1 1 0 Bilgi yok 
     Birim girdi başına çıktıdaki artış .56 .93 1.14 46 58 58 70 
          Optimum kaynak kullanımına karşı sınırlamalar Bilgi yok -.07 .00 Bilgi yok Bilgi yok -4 0 
          Tarımda kullanılan emek israfında azalmalar Bilgi yok .02 .02 Bilgi yok Bilgi yok 1 1 
          Tarımdan kayan endüstri Bilgi yok .05 .01 Bilgi yok Bilgi yok 3 1 
          Bilginin ilerlemesi Bilgi yok .58 .75 Bilgi yok Bilgi yok 36 46 
          Bilginin uygulanmasındaki gecikmelerdeki değişim Bilgi yok .01 .03 Bilgi yok Bilgi yok 1 2 
          Ölçek ekonomisi - yerel pazarlardaki bağımsız büyüme Bilgi yok .07 .05 Bilgi yok Bilgi yok 4 3 
          Ölçek ekonomisi - ulusal pazarlardaki büyüme .28 .27 .28 23 20 17 17 
     
     * "Ticaret" ve "Kendrick - Kuznetz" başlıkları sadece toplam üründeki büyüme oranı anlamına gelmektedir. Yüzde puanları cinsinden Kendrick - Kuznets ve ticaret başlıkları 
altındaki büyümeye katkılar "gerçek ulusal gelir" 1.57; "birim girdi başına çıktı", 0.91 ve "ölçek ekonomileri - ulusal pazarlardaki büyüme", 0.32 haricinde özdeş olacaktır. 
     † Yüksek-istihdama dayalı büyüme oranı projeksiyonu. 
     Not: Yüzde puanları cinsinden katkılar uygun detayların katkılarının toplamı toplam puanlara eşit olacak biçimde uyarlanmıştır. Büyüme oranının yüzdeleri böylesi bir uyarlamaya 
tâbi tutulmamıştır. 
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Tablo 1 ve Tablo 2 büyümenin kaynaklarına ilişkin tahmini hesapları 

göstermektedir. Tablo 1 toplam milli gelirin kaynaklarını, Tablo 2 ise istihdam 

edilen kişi başına düşen büyümenin kaynaklarını içermektedir.  

Denison, artan girdilerin büyümeye katkılarının ölçme yaklaşımının çok 

basit ve alışılageldik olduğunu söylemektedir: Bütün girdiler % 1 artarsa çıktı 

da % 1 artacaktır. Gerçekte yazar çıktının, ölçek ekonomisinden dolayı % 

1’den fazla artacağını varsaydığını fakat ölçek ekonomisinin etkisini ayrı bir 

başlıkta tablolardaki hesaplamaya kattığını belirtmektedir. Yazar emek 

kazançlarının milli gelirin % 73’ünü temsil etmesi durumunda emeğin de 

toplam girdilerin % 73’ünü temsil edeceğini ve emek girdilerindeki % 1’lik bir 

artışın milli geliri % 0,73 oranında arttıracağını söylemektedir. Böylece eğer 

emek girdisi yıllık % 1 oranında artarsa ve emek gelirleri milli gelir içinde % 

73’lük bir paya sahipse, yazarın başvurduğu varsayıma göre emek 

girdilerindeki artış toplam milli gelir artış oranının % 0,73’üne karşılık 

gelecektir.  Yazara göre bu sonuç birçok düzeltme ve iyileştirmelere maruz 

kalabilir fakat yine de genel yaklaşımı göstermektedir.  

 Yazar emeğin ortalama niteliğindeki değişime de aynı şekilde 

yaklaştığını ve bu durumda eğitimin inceleme konusu olduğunu belirtmektedir. 

Yazar, yukarıdaki örneği izleyerek eğitimin ortalama kalitesinin eğitim 

süresinin artışına bağlı olarak % 1 artması durumunda eğitimin büyüme 

oranına katkısının 0.73 puan olacağını söylemektedir.  

 Denison, çalışmasının bir bölümünün eğitime ayrıldığını ve bu bölümde 

işgücünün ortalama niteliğindeki -eğitimden kaynaklanan- değişimlerin 

betimlendiğini ifade etmektedir. Çalışmanın ilgili bölümünde, aynı yaş 

gurubundaki erkeklerin - aldıkları eğitimle sınıflandırılmış - kazançlarındaki 

farklılıklar, onların üretime veya kaliteye yaptıkları katkılar arasındaki 

farklılıklar olarak dikkate alınmıştır. Denison, alınan eğitim süresine göre 

oluşan eğitimsel grupların sadece eğitim olgusuna göre farklılaşmadıklarını, 

bunun yanında, doğal yetenek, deneyim miktarı ve diğer faktorler açısından 

da farklılaştıklarını belirtmektedir. Böylece toplam kazanç farklılıkların beşte 

üçünün eğitimsel farklılıklarının sonucu olduğunu, deneyim miktarının, 

hesaplamalarda telafi edildiğini ve doğal yetenek, enerji ve diğer faktörlerin bu 

değişkenlerden ayrı tutulduğunu ifade etmektedir. Bu yol, farklı süreler eğitim 

almış grupları birleştirebilmek için gerekli olan, bu grupların göreli ağırlıklarına 
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ulaşmayı sağlamış ve bu temel üzerine işgücünün alınan eğitim süresine göre 

(okulda geçirilen yıllar ve günler cinsinden) dağılımı kurulmuştur.  Böylelikle 

emeğin kalitesini temsil eden ve alınan eğitim tarafından etkilenen (ve 

eğitimin iş deneyimi üzerindeki etkisini de içeren) serilere ulaşılmıştır.  

 Denison’ın bu araştırmasının sonuçları aşağıda özetlenmiştir: 

 1- 1929’dan 1957’ye kadar, ortalama bir işçinin aldığı eğitim yılda % 2 

oranında ve böylece emeğin ortalama kalitesi yıllık % 0.97 oranında artmakta 

ve alınan eğitim sonucu artan işgücü kalitesi yıllık reel milli gelir büyüme 

oranına 0.67 puan katkıda bulunmaktadır. Böylece eğitim, toplam reel milli 

gelirdeki artışın % 23’lük kısmının ve kişi başına düşen toplam reel milli gelir 

artışının % 42’lik kısmının kaynağıdır. Burada Denison bir uyarı yapmakta ve 

milli gelir artışını pozitif yönde etkileyen kaynakların katkılarının toplamının % 

100’ü aştığını ve bu durumun, milli gelir artışını negatif yönde etkileyen 

gelişmelerin de mevcudiyetinden kaynaklandığını ifade etmektedir.  

 2- Ek eğitim, büyüme oranına, 1909-1929 arasında, 1929-1957 

arasında gerçekleşenin yarısından çok az fazla katkı koymuştur.  

 3- 1960’dan 1980’e kadar eğitim, büyüme oranına, 1929-1957 

arasında gerçekleşenden bir parça daha az katkı koyacaktır.  

 4- Uzun vadede, gençlere sunulan eğitim miktarındaki geçmişte 

gerçekleşen artışı korumak mümkün olmayacaktır. Eğitimin büyümeye 

katkısınının düşmesini önleyebilmek için, eğitim niteliğinde keskin bir şekilde 

ivmelenmiş bir gelişmeye ihtiyaç duyulacaktır.   

 Denison araştırmasını bu araştırmanın sınırlılıklarını ve bazı 

varsayımlarını tartışarak sonlandırmaktadır: 

 1- Denison, eğitim kalitesindeki değişimin kaynağı olarak ek eğitimin 

örgün eğitimle sınırlandırıldığını ifade etmektedir. İşbaşında yetiştirilme ve 

yetişkin eğitiminin, bilgi yetersizliğinden dolayı, bütünüyle analiz dışında 

tutulduğunu ve kendisinin, incelenen dönemlerde, bu biçimlerde alınan 

eğitimlerdeki artış veya azalış konusunda bilgi sahibi olmadığını 

söylemektedir.  

 2- Denison, işgücünün aldığı eğitimi katı bir şekilde nicel olarak 

ölçtüğünü; bu nedenle eğitim kalitesini dikkate alarak yapılacak uyarlama 

girişimlerini memnuniyetle karşılayacağını belirtmektedir. 
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 3- Yazar, alınan eğitim süresiyle ilgili nüfus sayımı bilgilerinin, alınan 

eğitim süresinin insanlarca sistematik olarak yüksek gösterildiğine işaret 

ettiğini ve eğer böyleyse, eğitimsel kazanımlara ilişkin ileriye veya geriye 

yönelik projeksiyonların yanlı olacağını belirttikten sonra kendisinin zaman 

serisi verilerinde bu konuyla ilgili olarak bir düzeltme yaptığını eklemektedir.  

 4- Denison, yıl başına düşen gün cinsinden eğitim süresindeki artışın, 

eğitim süresindeki yıl cinsinden artışla aynı oranda eğitim kalitesini arttırdığını 

varsaydığını ama bu varsayımı ekonomi istatistiklerini kullanarak sınamanın 

herhangi bir yolunu bulamadığını ifade etmektedir.  

 5- Denison, aynı yaş gruplarındaki erkekler için gözlenen gelir 

farklılıklarının beşte üçünün daha fazla eğitimden kaynaklandığı varsayımının 

en tesadüfi ve en önemli varsayım olduğunu ifade etmektedir. Yazar, bu 

varsayımdaki sorunsalın bütün eğitim ekonomisi çalışmaları için yaşamsal 

olduğunu da eklemektedir.  

 6- Denison, kendisi için, kadın emeğinde eğitim aracılığıyla 

gerçekleşen iyileşmenin büyüme oranına, erkek emeğindeki eğitim 

aracılığıyla iyileşmeye eşit bir katkı sağladığını varsaymanın gerekli olduğunu 

ve gelirlere, eğitime, çalışılan hafta ve saatlere ilişkin (yeni) yıllık çarpraz 

nüfus sayımı sınıflandırmalarının, bu varsayımı elemeyi mümkün kılacağını 

söylemektedir.  

 7- Denison, eğitim miktarıyla ilişkili olan gelir farklılıkları hakkında daha 

çok bilginin, özellikle bu bilgiden her türden değişime ilişkin sonuçlar 

çıkarılabilirse, yararlı olacağını ifade etmektedir.   

 Yazar aşağıdaki görüşlerin bu araştırmada sunulan kestirimlerle daha 

az ilişkili olduğunu belirtmektedir:  

Denison ilk olarak, herhangi birinin, 1960 nüfus sayımında, gelirle 

eğitim, cinsiyet ve yaş çarpraz sınıflandırmalarının yer aldığı ve asgari olarak 

coğrafi konum, sanayi, meslek ve belki de doğum yeri gibi geniş bir değişken 

kümesini içeren daha ayrıntılı cetvelleri görmek isteyeceğini ifade etmektedir. 

Yazar, böylelikle yerleşim yeri, çalışılan sanayi, vb. ölçütlerle daha ayrıntılı 

sınıflandırılmış bir insan topluluğunun gelirlerinde gözlenen farklılıkların ne 

ölçüde sadece eğitim farklılıklarından kaynaklandığı konusunda belirli bir fikir 

edinilebileceğini söylemektedir.  
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 İkinci olarak yazar, kendisinin geliştirdiği ulusal ölçekteki cetvelleri 

bölgesel ölçekte yeniden üretmenin öğretici olabileceğini belirtmektedir. 

Yazara göre böylelikle, bölgesel gelir farklılıklarının ne kadarının eğitim 

sistemlerindeki değişimden ne kadarının da göçten kaynaklandığı açığa 

çıkarılabilecektir.  

 Üçüncü olarak Denison kendi çalışmasının eğitim türünden ziyade 

genel olarak eğitimle ilgili olduğunu ve eğitim türüne göre gelir farklılıklarını 

incelemenin hem eğitime ayrılan kaynakların rasyonel dağıtımı hem de 

öğrencilerin yükseköğretim tercihleri konusunda aydınlatıcı olacağını ifade 

etmektedir.  

 

 
Araştırmanın Çözümlenmesi 

 Denison’un anaakım eğitim iktisadı çerçevesinde gerçekleştirdiği bu 

büyüme araştırması da benzer araştırmalar gibi pozitivist paradigmaya 

dayanmaktadır. Denison büyüme ya da daha doğru bir ifadeyle genişletilmiş 

yeniden üretim olgusunu pozitivist paradigma çerçevesinden incelerken 

araştırma raporunda açıkça belirtilmeyen birçok paradigmatik varsayıma 

başvurmaktadır. Bu varsayımlardan en öne çıkanları tartışmak Denison’un 

araştırmasının dayandığı bilim paradigmasının bu araştırma özelindeki 

belirimlerini aydınlatmak açısından zihin açıcı olacaktır.  

Denison’un araştırmasının dayandığı epistemolojik varsayımlardan ilki 

geleceğin ve değişimin yönünün bilinebileceği önkabulüdür. Büyümeye ilişkin 

yeterli nitelik ve nicelikte değişkenin kullanıldığını varsayan Denison için, bu 

değişkenlerle –bu değişkenlerin 1909-1929 ve 1929-1957 arasında 

gösterdikleri değişme eğilimlerini koruyacağı varsayılarak- ABD’deki 1960-

1980 arasında gerçekleşecek büyüme oranının ve bu büyümenin 

kaynaklarının öngörülebileceği düşünülmüştür. Bu tahminlerde 

gerçekleşebilecek sapmalar matematiksel istatistiğin hata payı çerçevesinde 

değerlendirilmektedir. Bu türden nicel projeksiyonların, bazı durumlarda, ileri 

tarihlerde gerçekleşen niceliklerle örtüştüğü durumlar yok değildir. Yine de bu 

projeksiyonlarla, her nedense kapitalizmin krizlerinin yeri ve zamanı doğru 

olarak öngörülememektedir. Bilimsel öngörüyü güçleştiren olgulardan birisi 

gerçekliğin bir nitelik ve nicelik bütünlüğü olmasıdır. Diyalektik düşünceye 
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göre, oluş, basit bir büyümeden, yani bir niceliksel değişmeden ibaret değildir 

ve nesneleri, evrimin aşamalarını, ya da toplumsal yapıları anlamak 

istiyorsak, onların sadece niceliksel gelişmelerini (büyümelerini, 

küçülmelerini, şiddetlenmelerini) açıklamamız yetmez. (Hilav, 1993, s.121-

123). Bu çerçevede sadece nicel değişkenlerle çalışan bir projeksiyonun 

gelecekteki gerçekliği temsil etme olasılığının azaldığı söylenebilir. Geleceğin 

ve yönün bilinebilirliğini azaltan bir diğer olgu ise bilginin bilimsel bilgi de dâhil 

olmak üzere her türünün göreli olması gerçeğidir. Daha açık bir anlatımla 

madde ve hareketteki sonsuz çeşitlilik ve sürekliliğin, herhangi bir 

projeksiyonda içerilen değişkenlerin -ne kadar çeşitli ve kapsayıcı olurlarsa 

olsunlar- yetersiz kalmasına yol açtığı ileri sürülebilir. 

 Denison’un araştırmasında açık olarak belirtilmeyen ama öne çıkan bir 

başka varsayım bilimin bulgularının evrensel ve genellenebilir olduğuna ilişkin 

pozitivist varsayımdır. Ortaya koyduğu büyüme kaynakları modelini ABD 

özelinde geliştirdiğini belirtmesine rağmen, büyümenin kaynaklarına ilişkin 

söylenebilecek olanlar ancak ve ancak araştırma kapsamının içinde yeraldığı 

üretim biçiminin tarihselliği çerçevesinde mümkündür. Denison ve diğer 

büyüme teorisyenleri modellerinin ve öngörülerinin kapitalizmin ufkuyla 

sınırlandırıldığını görmemek konusunda ısrarlıdırlar. Dahası genişletilmiş 

yeniden üretim sadece iktisadî nicel boyutlarıyla genelleştirilemez. Bu 

noktada Denison, pozitivizmin genelleme için indirgemeciliğe 

başvurulabileceği yönündeki önkabulüne de yaslanmaktadır. Genişletilmiş 

toplumsal yeniden üretimin iktisadî, politik, ideolojik ve kültürel boyutlarının, 

hem üretim biçiminin genel tarihselliği hem de ilgili üretim biçiminin belirli bir 

mekân ve zamandaki belirimlerinin tarihselliği tarafından sınırlandırıldığı 

düşünüldüğünde Denison’un modelini evrenselleştirme konusunda bilimselliği 

zorlayan bir çaba içinde olduğu yargısına varılabilir. Bu çerçevede Denison’un 

büyüme kaynakları modeli, örneğin aynı dönemde Sovyetler Birliği’nde 

gerçekleşen genişletilmiş yeniden üretimin3 kaynaklarını açıklamak için 

yetersiz kalmaktadır.    

 Denison’un bu araştırmasında başvurulan örtük varsayımlardan bir 

diğeri de neden sonuç ilişkisinin doğrusallığı varsayımıdır. Büyümenin 

                                                 
3 Bknz: Küçük, Y. (1987). Sovyetler Birliği’nde Sosyalizmin Kuruluşu. 1925- 1940. İstanbul. 
Haziran Yayınevi. 
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kaynaklarının büyüme oranı içindeki niceliklerinin araştırıldığı bu çalışmada 

büyüme niceliğinin veya toplam reel milli gelirin büyümenin kaynaklarına etkisi 

incelenmemiştir. Oysa büyümenin kaynaklarından birisi olarak gösterilen 

eğitim olgusu üzerinde ilgili ülkede gerçekleşen üretim hacminin de etkisi 

vardır. Keza, herhangi bir ülkede eğitime ayrılan kaynakların nicelik ve 

niteliklerini belirleyen temel olgulardan bir tanesi ilgili ülkenin iktisadî 

gelişkinliğidir. Büyümenin kaynaklarının büyüme üzerindeki etkisinin tek yönlü 

olarak incelendiği bu çalışma bu yönüyle eksiktir.  

Denison’un araştırmasının kapsamı genel olarak, reel toplam büyüme 

oranını ve istihdam edilen kişi başına düşen reel milli gelir büyüme oranını 

pozitif veya negatif yönde etkileyen değişkenlerdir. Özel olarak ise Denison, 

eğitimin sayılan büyüme oranlarına katkısını araştırmıştır. Bu nedenle bu 

araştırmada eğitim, büyümenin kaynaklarından birisi olarak incelenmiştir.  

Neoklasik çerçevede yapılan büyüme araştırmalarında büyümeyi 

etkilediği ileri sürülebilecek olan bazı önemli olgular kapsama dâhil 

edilmemektedir. Örneğin bu araştırmalarda büyümenin kaynaklarının pazarlar 

için gerçekleşen siyasal-askeri rekabet biçimlerinden ve bütün sektörlerde 

temel maliyet olan ödenmiş emek miktarını düşürmek için sürdürülen iktisadî 

politikalardan soyutlanarak incelendiği söylenebilir. Denison’un büyüme 

araştırmasının kapsamına da, sayılan bu değişkenler ya girmemekte ya da 

aşırı soyutlanmış bir biçimde girmektedir. Denison’un araştırmasında pazarlar 

için gerçekleşen siyasal-askeri rekabet yerine “ölçek ekonomisi - yerel 

pazarlardaki bağımsız büyüme” ve “ölçek ekonomisi - ulusal pazarlardaki 

büyüme” gibi iki değişken kullanılarak pazarların büyümesi olgusu (pazarı 

genişleten siyasal müdahalelerden soyutlayarak) araştırma kapsamına 

alınmıştır. Oysa incelenen dönemlerde iki büyük dünya savaşı yaşanmış ve 

bu savaşın ABD ekonomisine etkisi büyüme yönünde olmuştur. Dahası 

siyasal öznelerin “serbest” piyasa ekonomisinin büyümesi için yaptıkları 

müdahaleri dünyanın en “liberal” ekonomilerinde bile gözlemek mümkündür. 

Örneğin Chang ve Grabel (2005, s.23), ondokuzuncu yüzyılın ortası ile II. 

Dünya Savaşı arasında dünyanın siyasal müdahalelerle en çok korunan 

ekonomisinin ABD ekonomisi olduğunu söylemektedirler. 

İktisadî büyümenin genişletilmiş yeniden üretim olgusuyla yakından 

ilişkili olduğu söylenebilir. Genişletilmiş yeniden üretim, toplumsal artığın -
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tüketilmek yerine- daha çok sayıda ya da nitel olarak daha gelişmiş üretim 

aracına ve/veya emek-gücüne yatırılmasıdır (Jale, 1987, s.73). Toplumsal 

artığın çeşitli üretim alanlarına üretken etkinlikler amacıyla (daha doğrusu 

yeniden artı değer üretmek amacıyla) yatırılması kararını ilgili toplumsal 

formasyonda toplumsal artığı kontrol eden sınıf veya sınıflar verir. Kapitalist 

sosyoekonomik formasyonda artı değer ve ürünlerin satılmasıyla realize olan 

artı değerin bir biçimi olan kâr, kapitalistlerin tasarrufu altındadır. Realize olan 

artı değerin yeniden üretime yatırılmasını belirleyen temel olgu ise öngörülen 

kâr oranlarıdır. Kapitalizm koşullarında yatırımları ve dolayısıyla büyümeyi 

koşullayan kâr oranlarını belirleyen olgulardan ikisi çok temeldir. Bunlardan 

ilki talep düzeyidir ki bu düzey, üretim sürecinde ortaya çıkan artı değerin 

realizasyonunun ön koşuludur. Talep düzeyinin iktisadî ve politik rekabet 

olgusu ile etkileşim halinde ve herhangi bir firmanın ya da sektörün ürününe 

ilişkin talep düzeyinin firmaların ve devletlerin birbirleriyle rekabetinin hem 

nedeni hem de sonucu olduğu söylenebilir. Kâr oranlarını belirleyen ikinci 

temel olgu ise artı değerin oluştuğu üretim sürecinde belirir. Bu olgu üretilen 

artı değer miktarıyla ters orantılı olan emek-gücü maliyetleridir. Bütün 

sektörler göz önünde tutulduğunda emek değer teorisi tek maliyet kaleminin 

emek-gücü maliyetleri olduğunu ileri sürmektedir. Bu durumda toplam artı 

değeri ve -bu değer realize olursa- toplam kârları artıracak olan temel 

değişken ödenmiş emek niceliklerinin minimize edilmesidir. Denison’un - 

neoklasik çerçevede yapılmış diğer büyüme araştırmalarında olduğu gibi-  

araştırma kapsamına almadığı temel olgulardan bazıları bu sayılan olgulardır.  

Eğitimin genişletilmiş yeniden üretimde oynadığı rol konusunda da 

Denison’un araştırması çok yüzeysel ve sınırlı bir bakış sunmaktadır. 

Genişletilmiş yeniden üretim sadece iktisadî boyutu olan bir olgu değildir. 

Genişletilmiş yeniden üretim iktisadî, politik, ideolojik ve kültürel boyutlarıyla 

çelişkili ve çatışmalı bir olgudur. Jalee (1987, s.75), birikimin yalnızca, üretim 

sürecinin yeniden üretiminden ve sermayenin kendini daha büyük ölçekte 

yeniden üretmesinden değil, aynı zamanda kapitalist toplumsal ilişkilerin 

yeniden üretiminden oluştuğunu vurgulamaktadır. Kapitalist toplumsal 

ilişkilerin yeniden üretiminde eğitimin rolüne Denison’un bu araştırmasında 

değinilmemektedir. Bu nedenle, genişletilmiş yeniden üretimin gereği olan artı 

değer maksimizasyonu, artı değerin realizasyonu ve egemen üretim 
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ilişkilerinin yeniden süreçlerinde eğitimin oynadığı rolün oldukça karmaşık 

olduğu ve eğitim-büyüme ilişkisinin aydınlatılmasının daha derinlikli bir 

araştırmayı ve başka bir bir kuramsal konumdan bakmayı gerektirdiği 

düşünülebilir.  

 ABD’de 1909-1929 ve 1929-1957 yılları arasında gerçekleşen toplam 

reel milli gelir ve istihdam edilen işçi başına düşen reel milli gelire ilişkin 

zaman serisi istatistiklerinin kullanıldığı bu araştırmada, ilgili dönemlerdeki 

büyüme oranlarına pozitif veya negatif yönde etkiyen çeşitli değişkenler bu 

büyüme nicelikleriyle ilişkilendirilmiştir. Açıkça belirtilmese de bu araştırma 

modeli nicel araştırma modelinin bazı varsayımlarına dayanmaktadır. 

Bunlardan örtük olarak en öne çıkanı değişkenlerin birbirlerinden 

ayrılabileceği, nicelleştirilebilecekleri ve değişkenler arasındaki ilişkilerin 

ölçülebileceği yönündeki varsayımıdır. Bu varsayımla ilgili olarak hatırlatılması 

gereken ilk husus, bu araştırma kapsamında büyüme olgusunu etkileyen 

birçok değişkene yer verilmemiş olmasıdır. Piyasalar için verilen askeri politik 

rekabet, emek-gücü maliyetlerinin minimize edilmesi yönündeki politik, yasal, 

ideolojik ve kültürel müdahaleler, üretici güçlerin göreli gelişkinlik düzeyi, 

sermaye birikim modeli vb. olgular, bu olguların kendi aralarındaki ilişkiler ve 

bunların büyüme üzerindeki bireysel ve toplu etkileri bu çalışmanın kapsamı 

dışında tutulmuştur. Büyümenin kaynaklarının soyutlanarak birkaç değişkene 

indirgenmesi ve bu az sayıdaki değişkenin büyüme oranı içindeki katkı 

niceliklerinin saptanmaya çalışıldığı bu araştırmada değişkenlerin 

birbirlerinden ayrılmasının, nicelleştirilebilmelerinin ve değişkenler arasındaki 

ilişkilerin ölçülebilmesinin mümkün olup olmadığı konusunda herhangi bir 

tartışma yapılmamıştır. Dahası büyümenin kaynaklarına ilişkin değişkenler 

arasındaki ve bu değişkenlerle büyüme oranlarına ilişkin nicelikler arasında 

çokyönlü ilişkiler de bu araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Oysa 

büyümeye etki eden olguların çözümlenmesi bilimsel araştırma sürecinin 

belirli bir evresini oluşturur. Büyüme olgusuna ekonomi politik bir çerçeveden 

yaklaşıldığında ise çözümlemenin, sentezle yani çözümlenen olguların daha 

kapsayıcı bir çerçeveden birleştirilmesiyle tamamlanması gerekir. Örneğin 

eğitimin büyümeye etkisinin tek bir kanaldan ve tek yönlü olarak 

gerçekleşmediği ileri sürülebilir. Eğitim hem üretici güçlerin gelişmesi 

(gerilemesi) hem de üretim (mülkiyet) ilişkilerinin yeniden üretilmesi (veya 
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dönüştürülmesi) üzerinde etkilidir. Carnoy (1982, s.520), Denison’un bu 

araştırmasında ortaya koyduğu görüşün eğitimi sadece üretimi arttıran bir 

etken olarak görmeyenler tarafından eleştirildiğini söylemektedir. Eğitimin 

herhangi bir toplumsal formasyonun politik, ideolojik ve kültürel yeniden 

üretiminde de etkili olduğu düşünülebilir. Dahası eğitimin sadece iktisadî 

büyüme üzerindeki etkilerinin bile, birçok dolayımla gerçekleştiği ve bu 

nedenle eğitimin sadece büyüme ile ilişkisinin bile bütünsel ve çok yanlı bir 

bakışla incelenebileceği ileri sürülebilir. Bu dolayımlar, eğitimin de parçası 

olduğu sosyo-ekonomik formasyonun tarihsel niteliklerini belirleyen, politik, 

ideolojik, kültürel ve iktisadî dolayımlardır.  

 Denison’un araştırmasında başvurulan nicel yöntemin nicel 

araştırmaların genel amaçlarıyla da tutarlı olduğu söylenebilir. Bilindiği gibi 

nicel araştırmanın genel amaçlarından ikisi genelleme ve tahmindir. Denison 

da 1960-1980 arasında gerçekleşecek olan büyüme oranlarını geçmiş 

istatistiki verileri açıklayan büyüme kaynakları modelini kullanarak tahmin 

etmeye ve modelini bu dönem için de geçerli olacak şekilde genellemeye 

çalışmaktadır. Modelin içerdiği değişkenlerin yeterli olup olmamasına bağlı 

olarak her türlü genelleme ve tahmin girişiminin, bu amaçla kullanılan bilgi 

kümesinin yeterli olduğu varsayımını beraberinde getirdiği düşünülebilir. Bu 

varsayım ise, bilimsel bilgi üretme sürecinde bilginin nesnesindeki değişimleri 

dikkate almamak gibi tehlikeli bir eğilimi doğurur. Keza bütün boyutlarıyla 

sentezlenen bilgi bile göreli ve eksiktir (Cornforth, 1975, s.172). 

Anaakım iktisat çerçevesinde yapılmış büyüme konulu araştırmaların 

emek değer kuramına değil de öznel değer kuramına dayanmasının ve bu 

yüzden bu araştırmalarda değerle fiyatın özdeş olduğunun varsayılmasının 

temel bir büyüme hesaplaması hatasını da beraberinde getirdiği söylenebilir. 

Ercan (2005, s.308), metaların pazarda değişime konu olabilmesi, yani 

metaların birbirleri ile karşılaştırılabilmesi için, metaların ortak bir ölçü ile 

ölçülme zorunluluğunun gündeme geldiğini ve genel geçer iktisat yazınının 

metaları ortak bir ölçü ile ölçülebilir hale getiren şeyin para olduğu sonucuna 

vardığını ifade etmektedir.  Marksist teoriyi diğer ele alışlardan ayıran temel 

özellik bu noktada ortaya çıkar; metaları ortak bir ölçüyle ölçülebilir kılan şey 

para değil, her birinin üretimi için kullanılan soyut insan emeğidir (Marx, 1986, 

s.109, aktaran Ercan, 2005, s.308). Büyüme niceliklerinin parayla 
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ölçülmesinin üretilen değerle parasal fiyatların özdeşliği önkabulüne 

dayandığı ve bu varsayımın büyüme muhasebesinin hatalı bir yöntembilimsel 

temele oturmasına yol açtığı ileri sürülebilir: Genel bir kural olarak, bilimsel bir 

eğitimin, fiziksel emek verimliliğini arttırdığını söyleyebiliriz. Ama, eğitim 

yoluyla verimliliğin, verimlilik üzerinden de otomatik olarak GSMH'nin parasal 

değerinin artması biçiminde işleyen bir piyasa yasası yoktur. Doğru bir eğitim 

sonucunda bir ürünün içindeki toplam emek miktarı azaltılabilir. Bu emekçinin 

birim zamanda ürettiği fiziksel ürününün, yani, emeğin fiziksel verimliliğinin 

artması demektir. Bunun doğal sonucu, her bir birim ürünün değişim 

değerinin, yani içindeki emek niceliğinin düşmesidir. Bu yüzden emeğin 

fiziksel verimliliğinin artmasının, son kertede, değişim değeri ekseninde 

dalgalanan gerçek fiyatlar üzerinde deflasyonist bir etki yarattığı düşünülebilir. 

Sonuçta eğitimin, büyümenin parasal ifadesi üzerinde İSK’da savunulanın 

tam tersi yönde bir etkisi olabilir.  

 Çubukçu (1993, s.212-213), nitelikçe değişen öğelerin, belli bir sınırı 

aşmaları sonucunda toplam niteliğin değiştiğini yani olgulardaki dönüşümün 

özünde nitel değişimlerin sonucu olduğunu söylemektedir. Bu çerçevede, 

kullanılan nicel yönteme bağlı olarak eğitimin ekonomik büyümeye etkisinin, 

ilişkili olduğu ve çoğu zaman iddia edildiği gibi sadece nicelikleriyle değil aynı 

zamanda nitelikleriyle anlaşılabilecek başka belirleyici olgulardan 

soyutlanmasının, bu araştırmanın bulgularını da belirli bir doğrultuda 

sekillendirdiği ileri sürülebilir.  

Denison’un araştırmasının ilk bulgusu 1929’dan 1957’ye kadar, 

ortalama bir işçinin aldığı eğitimin yılda % 2 oranında ve böylece emeğin 

ortalama kalitesinin yıllık % 0.97 oranında artmakta olduğu ve alınan eğitim 

sonucu artan işgücü kalitesinin yıllık reel milli gelir büyüme oranına 0.67 puan 

katkıda bulunduğudur. Denison, böylelikle eğitimin, toplam reel milli gelirdeki 

artışın % 23’lük kısmının ve kişi başına düşen toplam reel milli gelir artışının 

% 42’lik kısmının kaynağı olduğunu söylemektedir. Bu bulgudaki ilk sorun 

emeğin kalitesinin ölçütünün alınan eğitim süresi olduğuna ilişkin 

varsayımdan kaynaklanmaktadır. Eğitim süresine ilişkin eğitim istatistikleri, 

alınan eğitimin kalitesini ölçmek için yetersizdir. Dahası eğitim süresinin 

eğitim kalitesi ölçütü olarak kabul edilmesi durumunda bile bu araştırmada 

çeşitli sürelerle ölçülen çeşitli kalitelerdeki eğitim kazanımlarının üretken 
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iktisadî faaliyetler üzerindeki etkisine ilişkin bir inceleme yapılmamıştır. 

Böylesi bir inceleme yapılmış olsaydı bile eğitim kalitesindeki artışın ilgili 

dönemdeki büyüme oranına etkisini çok kesin rakamlarla ifade etmenin 

indirgemeciliğe düşmek olacağı düşünülebilir.  

 Denison’un araştırmasının ikinci bulgusu ek eğitimin, büyüme oranına, 

1909-1929 arasında, 1929-1957 arasında gerçekleşenin yarısından çok az 

fazla katkı koymuş olduğu yönündeki bulgudur. Denison eğitimin büyüme 

oranlarına etkilerine ilişkin ilgili dönemlerdeki bu farkın nedenlerini 

tartışmamaktadır. 1909-1929 arasında ABD ekonomisi Büyük Bunalım 

öncesindeki yüksek büyüme oranlarını yaşamaktadır. 1929-1957 

dönemleştirmesi ise yanlış bir dönemselleştirmeye karşılık gelmektedir; çünkü 

1929 krizinden çıkış II. Dünya Savaşı’na kadar mümkün olmamıştır (Varga, 

1988, s.207-208). II. Dünya Savaşı’nın askeri harcamaları artıran basıncı ve 

Savaş sonrasında büyük Avrupa ekonomilerinin yıkılmasına bağlı olarak 

ortaya çıkan pazar boşluğu ABD ekonomisinin yüksek büyüme hızlarına 

ulaştığı bir 20 yılı beraberinde getirmiştir. Özetle doğru dönemselleştirmelerin 

1929-1945 ve 1945-1970 biçiminde olması gerektiği ileri sürülebilir. Bu 

dönemselleştirme hatasına bağlı olarak eğitimin büyüme üzerine etkilerine 

ilişkin bulguların da hatalı olma olasılığı artmaktadır.  

 Denison’un araştırmasındaki büyüme kaynakları modelinden türetilen 

projeksiyonlarla elde edilen iki de öngörü vardır. Bu öngörülerden ilki, 

1960’dan 1980’e kadar eğitimin, büyüme oranına, 1929-1957 arasında 

gerçekleşenden bir parça daha az katkı koyacağı yönündeki öngörüdür. 

Dension, bu öngörünün dayandığı faktörleri tartışmak yerine bu öngörüye 

ilişkin projeksiyonlarını tablolaştırarak okuyucuyla paylaşmayı tercih 

etmektedir. 1960 -1980 dönemine ilişkin projeksiyonlardan çıkarılan bu 

öngörü, büyümenin kaynaklarına ilişkin olarak ortaya konan modelin doğru 

olduğu ve bu modelin öngörüde bulunulan gelecek dönemlerde de geçerli 

olacağı varsayımlarına dayanmaktadır. Denison’un projeksiyonunda, 

matematiksel bir kesinlikle gelecekteki büyüme oranları üzerinde hangi 

kaynağın hangi nicelikte etkide bulunacağı gösterilmektedir. Oysa bu 

araştırmanın kapsamına alınmayan çok sayıda değişkene bağlı çeşitli 

olasılıkların ortaya çıkabileceği geleceğin, matematiksel kesinlikle 

öngörülmesinin mümkün olmadığı açıktır.  
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 Denison’un ikinci öngörüsü uzun vadede, gençlere sunulan eğitim 

miktarındaki geçmişte gerçekleşen artışı korumanın mümkün olmayacağı ve 

eğitimin büyümeye katkısınının düşmesini önleyebilmek için, eğitim niteliğinde 

keskin bir şekilde ivmelenmiş bir gelişmeye ihtiyaç duyulacağı yönündedir. 

Yazarın bu öngörüsü doğrultusunda ilerleyen yıllarda yapılan birçok eğitim 

araştırması eğitim kalitesini inceleme kapsamına almıştır (Demeulemeester 

ve Diebolt, 2005, s.7). Eğitim kalitesinin bir göstergesi olarak eğitim süresi 

yerine doğrudan eğitim kalitesini incelemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bu 

türden araştırmalar da -pozitivist paradigma çerçevesinde kaldıkları ölçüde- 

eğitimi tek boyutlu olarak inceleme hatasına düşmüşler ve eğitimi, ona 

toplumsal dinamiklerden soyutlanmış bir iktisadî işlev yükleyerek 

incelemişlerdir.     
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Araştırmanın Betimlenmesi 
120 gelişmekte olan ülkeden 1975 – 2000 yıllarına ilişkin panel 

verilerinin4 kullanıldığı bu araştırmada toplumsal harcama, insan sermayesi 

ve büyümeyi birbirine bağlayan doğrudan ve dolaylı kanallar bir denklemler 

sistemi içerisinde araştırılmıştır.  

Baldacci ve diğerlerinin araştırmasının amacı, toplumsal harcama ve 

diğer politika müdahalelerinin insan sermayesi, ekonomik büyüme ve 

toplumsal göstergeler üzerindeki rolü hakkında entegre edilmiş bir 

değerlendirme ortaya koyarak büyüme ve Binyıl Gelişim Hedefleri ile ilgili 

tartışmalara katkı koymak biçiminde ortaya konulmuştur. Bu amaçla yazarlar, 

toplumsal harcamanın insan sermayesi ve büyüme üzerindeki doğrudan ve 

dolaylı etkilerini çözümlemişler ve bunu yaparken eğitim ve sağlığa ilişkin 

müdahalelerin kendi aralarındaki etkileşimlerini de dikkate almışlardır. Ampirik 

kestirimler 1975-2000 dönemine ilişkin 120 gelişmekte olan ülkeye ait panel 

verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada kullanılan modelle 

farklı politika müdahalelerinin büyüme ve sosyal göstergeler üzerindeki etkileri 

de incelenmiş ve bu etkilerin Binyıl Gelişim Hedeflerine ilişkin doğurguları 

değerlendirilmiştir.  

                                                 
4 Panel veri seti belirli sayıda birime (özneler ve nesnelere) ilişkin belirli bir zaman 
aralığındaki gözlemleri içerir. Bu nedenle panel veriler hem boylamsal hem de kesit veri 
özelliği taşır. Örneğin New York’tan tesadüfi örneklemeyle seçilen 1000 ailenin 1991 -
2000 yılları arasındaki bürüt yıllık gelirlerine ilişkin veriler panel veri niteliğindedir (panel 
data, http://www.statistics.com/resources/glossary/p/paneldat.php) 
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 Yazarlar bu araştırmada önceki birçok büyüme araştırmasında 

başvurulmayan bazı yöntembilimsel yenilikler yaptıklarını söylemektedirler. 

Yazarlara göre, geçmişte yapılan insan sermayesi büyüme araştırmaları tek 

yönlüdür. Bu araştırmalarda ya eğitim ve sağlık göstergelerindeki iyileşmenin 

büyüme üzerindeki etkileri incelenmiştir ya da kamu harcamalarının bu 

göstergeler üzerindeki etkisi araştırma konusu yapılmıştır. Dahası bu 

araştırmalarda sıklıkla eğitim sermayesi üzerine odaklanılmıştır. Örneğin 

sağlık sermayesinin büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin literatür göreli olarak 

daha zayıftır. Yazarlara göre, toplumsal harcamaların sosyal göstergeler 

üzerindeki etkisine ilişkin çalışmalar ise karışık sonuçlar üretmiştir. Bu türden 

araştırmaların bir bölümünde toplumsal harcamaların toplumsal göstergeler 

üzerindeki etkileri olumlu olarak saptanmışken bazı araştırmalarda bu 

bağlantının çok zayıf olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Yazarlar insan 

sermayesinin iki temel direği olan eğitim ve sağlığın kendi içlerinde ilişkili 

olduğunu da söylemektedirler. Eğitim düzeyinin yüksek olması sağlık 

konusunda farkındalığa ve sağlıkla ilgili ihtiyaçların doğru olarak tesbit 

edilmesine olumlu etki etmektedir. Aynı zamanda daha sağlıklı olma, 

bireylerin eğitim yoluyla kazandıkları bilgi ve becerilerin daha etkili 

kullanılmasına hizmet etmektedir.  

 Baldacci ve diğerleri bu araştırmada panel veri regresyonuna dayalı ve 

dört denklem sisteminden oluşan ekonometrik bir model kullanmışlardır. Bu 

modelin bileşenlerinden oluşan denklemler; (1) kişi başına düşen gerçek gelir 

büyümesi, (2) toplam yatırım, (3) eğitim kazanımları ve (4) sağlık durumunu 

belirleyen değişkenlerden oluşmaktadır.  

 Yazarlar modelde yeralan büyüme denklemini aşağıdaki biçimi ve 

değişkenleriyle ortaya koymuşlardır: 

 Bu denklemde; 

- git kişi başına düşen reel gayrisafi yurtiçi hasıladır; 

- α1i ve ηi sırasıyla ülkeye özgü ve döneme özgü etkileri 

göstermektedirler; 
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- log (yit-1) kişi başına düşen gelir arttıkça büyüme oranında beklenen 

azalmayı kontrol etmek için kullanılan kişi başına düşen gecikmiş gelirin 

logaritmasıdır; 

- ski, t gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzdesi olarak özel veya kamu 

sektöründe gerçekleşen sermaye oluşumu cinsinden ölçülen yatırım 

rasyosudur. Yatırım oranındaki artış fiziksel sermaye stoğundaki artışla pozitif 

ilişkili olduğu için yatırım rasyosunun katsayısının da pozitif olması beklenir; 

- Edit ilköğretim ve ortaöğretim kayıt oranlarının karmasıyla temsil 

edilen eğitim sermayesi stoğunu gösterir. ΔEdit eğitim sermayesindeki 

değişimlerdir. Eğitim sermayesi stoğu üretkenlik artışını etkilerken eğitim 

sermayesindeki değişimler üretken bir girdinin (eğitilmiş emeğin) düzeyindeki 

bir ayarlamayı yansıtır.  

- Heit sağlık sermayesi stoğunu, ΔHe sağlık sermayesindeki değişimleri 

gösterir. Halkın sağlık koşulları çıktı artışını etkiler. Sağlık sermayesi ölçütü 

olarak ölüm ve hastalık oranlarına ilişkin verilere ulaşılamadığı için bu 

çalışmada sağlık sermayesi, 5 yaş altı çocukların ölüm oranlarının 

logaritmasıyla denklemde temsil edilmiştir.   

- ni,t toplam popülasyonun büyüme oranıdır. 

- Ωm
it kontrol değişkenlerini içermektedir. Ticarete açıklık, ticari 

fiyatlardaki değişim, mâlî denge (fiscal balance), enflasyon ve yönetişim 

(governance) kontrol değişkenleri olarak denkleme dâhil edilmiştir. Keza bu 

değişkenler, büyümenin temel belirleyenleri olarak sayılmaktadırlar.  

- uit hata terimidir.  

 Yazarlar yatırımın, büyüme denkleminde büyümenin doğrudan girdisi 

olarak belirdiğini ve onun eğitim ve sağlık sermayesi, yönetişim kalitesi, mâlî 

denge ve enflasyon tarafından belirlendiğinin varsayıldığını ifade 

etmektedirler. Yazarlar bu çalışmada kullanılan yatırım denklemini aşağıdaki 

gibi kurmuşlardır: 

 Bu denklemde; “Balanceit“, mâlî dengeyi; “LowdefBalanceit”, düşük 

bütçe açığını; “HighPit“ yüksek enflasyonu ve “Lowgovit“, düşük yönetişimi 

göstermektedir. Bu denklemde yeralan bütün makro değişkenler büyüme 
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denkleminde olduğu gibi tanımlanmıştır. Bu denkleme büyüme denkleminden 

farklı olarak sadece eğitim ve sağlık göstergelerinin düzeyleri dâhil edilmiştir 

 Bu araştırmada kullanılan modeli oluşturan üçüncü denklem, eğitim 

denklemidir. Yazarlar bu denklemin, eğitim harcamalarının ilköğretim ve 

ortaöğretim kayıt oranlarıyla temsil edilen eğitim sermayesi üzerindeki 

doğrudan etkisini yansıttığını ifade etmektedirler. Denklem şöyle kurulmuştur:  

 - Bu denklemde okul çağı nüfusu (Popu15) 15 yaş ve altındakilerden 

oluşmaktadır.  

- Gelir düzeyi (y) yükseldikçe eğitim talebinin artacağı varsayılmıştır. 

Gelir düzeyi değişkeni kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılanın parasal 

değeriyle ölçülmüştür.  

- Sağlıklı bir nüfusun eğitime yatırım yapmasının daha olası 

olduğundan hareketle sağlık sermayesi 5 yaş altı çocukların ölüm oranıyla 

temsil edilmiştir. 

- Eğitim kalitesi (Qualityit) okul tekrar oranlarıyla temsil edilmiştir. Daha 

yüksek tekrar etme oranları daha düşük eğitim kalitesi anlamına gelmektedir.  

- Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın yüzdesi olarak hem cari eğitim 

harcamaları (EduSpending) hem de 5 yıl gecikmeli eğitim harcamaları 

denkleme dâhil edilmiştir.  

- Kötü yönetişim (Lowgov) yazarlara göre, sosyal göstergelere yapılan 

kamu harcamalarının etkisini azaltmaktadır.  

- Cinsiyet eşitliği de (Female) toplam eğitim sermayesini etkileyen bir 

değişken olarak denkleme dâhil edilmiştir. Yazarlar, kadınların çocukların 

beslenmesi ve ilk eğitimlerini alma konusunda daha faal olmaları gerçeğinden 

hareketle, kızların eğitimine yapılacak yatırımların erkeklerin eğitimine 

yapılacak yatırımlardan daha fazla getirisi olacağını belirtmektedirler. Bu 

durum özellikle cinsiyet eşitsizliğinin daha yaygın olduğu gelişmekte olan 

ülkeler için daha fazla geçerlidir. Cinsiyet eşitliği, kız öğrencilerin ilköğretim ve 

orta öğretimde yer alma oranları üzerinden denkleme dâhil edilmiştir.  

Baldacci ve diğerlerinin bu araştırmasında kullanılan modeli oluşturan 

bir diğer denklem sağlık denklemidir: 
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 - Gelir düzeyi “y” sağlık durumunun en önemli belirleyenlerinden birisi 

olarak denkleme dâhil edilmiştir. 

 - Yazarlar birçok araştırmanın kadınların eğitilmesinin, bebeklerin, 

çocukların ve nüfusun sağlık durumunun önemli bir belirleyeni olduğunu 

belirtmektedirler. Yazarlar özellikle gelişmekte olan ülkelerde kadınların aile 

sağlığı konusunda oynadıkları rolün daha belirleyici olduğunu ve bu nedenle 

kadınların eğitiminin çocukların sağlığıyla pozitif, doğurganlık oranlarıyla 

(denklemde “fertility”) negatif yönde ilişkili olduğunu eklemektedirler. Yazarlar, 

cinsiyet eşitliğini toplumun bütününe ilişkin olarak ölçmenin istenilir olmasına 

rağmen bu konuyla ilgili verilere ulaşılamadığını belirtmektedirler.    

 - Baldacci ve diğerleri ölüm oranlarının kırsal düşük gelirli ve tarımsal 

hanelerde daha yüksek olduğu yönündeki bulguları içeren Schultz’un (1993; 

aktaran, Baldacci ve diğerleri, 2004) araştırmasına dayanarak kentleşmenin 

(denklemde “urban”) nüfusun sağlık durumunun önemli bir belirleyeni 

olduğunu ileri sürmektedirler. Bu etki regresyon denklemine kent nüfusunun 

oranı olarak dâhil edilmiştir.  

 - Düşük yönetişim (denklemde “Lowgov”) sağlık denkleminde eğitim 

denkleminde olduğu gibi ölçülmüştür.  

 - Denklemde sağlık harcamaları (“HeaSpending”), beşyıllık ortalama 

sağlık harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki yüzdesi cinsinden 

ölçülmüştür. Sağlık harcamalarının azalan getirilerini kontrol etmek için sağlık 

harcamalarıyla ilgili logaritmik bir fonksiyonel biçim kullanılmıştır. Bu, 

Deaton’un (2004; aktaran, Baldacci ve diğerleri, 2004) gelişme aşamalarının 

başlangıcında olan ülkeler için sağlık yatırımlarının yararlarının daha yüksek 

olduğu yönündeki bulgusuyla tutarlıdır. 

 Bu araştırmada -yukarıdaki denklemlerin ekonometrik analize tâbi 

tutulabilmesi için- 120 ülkeye dair 1975-2000 dönemine ilişkin panel verileri 

kullanılmıştır. Yazarlar, kısa vadeli dalgalanmaları yumuşatabilmek ve ölçme 

hatalarını minimize edebilmek için yıllık veriler yerine verilerin 5 yıllık 

ortalamalarının kullanıldığını belirtmektedirler. Bütün makroekonomik veriler, 

IMF’nin World Economic Outlook 2003 veri tabanından alınmıştır. Sosyal 

göstergelere ve sosyal harcamalara ilişkin veriler Baro-Lee verikümesinden, 
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World Development Indicators veritabanından ve IMF raporlarından 

derlenmiştir. Yönetişime ilişkin veriler ise yolsuzluk ve demokratik 

hesapverebilirliğe ilişkin ICRG indeksinden alınmıştır.  

 Bu araştırmanın ampirik bulguları yazarlar tarfından şöyle 

özetlenmektedir: 

 - Hem eğitim sermayesi hem de sağlık sermayesi çıktı artışına, farklı 

yollardan pozitif katkı koymaktadır. Eğitim sermayesinin hem stoğu hem de 

akışı büyümeyi etkilemektedir. Bununla birlikte sağlık sermayesinin büyüme 

üzerindeki etkisi akış üzerinden gerçekleşmektedir. Eğitim ve sağlık 

denklemlerinin regresyonları eğitim ve sağlık harcamalarının eğitim ve 

sağlıkla ilgili göstergeleri etkilediğini ortaya koynuştur. Bu nedenle, sosyal 

harcamalar büyümeyi, insan sermayesi üzerindeki etkileri dolayımıyla olumlu 

etkilemektedir. 

 - Eğitim harcamaları, eğitim sermayesi üzerinde hem ani hem de 

gecikmiş bir etkide bulunmaktadır. Doğrudan etkilerin yaklaşık üçte ikisi ilk 

beş yıl içinde geri kalanı da bir sonraki beş yıl içinde gerçekleşmektedir. 

Örneğin gayrisafi yurtiçi hasılanın % 1’ine denk bir eğitim harcaması artışı 

kayıt oranlarında ilk beş yıl için % 6, ikinci beşyıl için % 3’lük artışlarla ilişkili 

bulunmuştur. Dahası büyüme sonucu oluşan daha yüksek gelir de eğitim 

sermayesinin iyileştirilmesine yol açabilmektedir.  

 - Sağlık harcamaları sağlık sermayesi üzerinde pozitif ve anlamlı bir 

eşzamanlı etkiye sahiptir. Gelişmekte olan ülkelerde, sağlık harcamalarındaki 

gayrisafi yurtiçi hasılanın % 1’ine karşılık gelen bir artış, 5 yaş altı çocuk 

yaşama oranında 0.2 yüzde puanı bir artışla ilişkilidir. Fakat, gecikmiş sağlık 

harcaması sağlık göstergeleri üzerinde fazladan bir etkiye sahip değildir. Bu 

durum sağlık harcamalarının eşzamanlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

 - Eğitim ve sağlık sermayeleri kendi aralarında güçlü iç bağlantılara 

sahiptir. Sağlık sermayesi eğitim sermayesinin birkimine 1.3’lük bir esneklikle 

katkı koymaktadır. Ayrıca eğitim sermayesi de sağlık sermayesini cinsiyet 

eşitliği değişkeni üzerinden etkilemektedir.  

 - Yönetişim, sosyal harcamalarla sosyal göstergeler arasındaki 

bağlantı üzerinde anlamlı doğrudan etkilere sahiptir. Sağlık harcamaları 

özellikle yönetişime duyarlıdır. Araştırma sonucunda kötü yönetişime sahip 

ülkelerde sağlık harcamalarının sağlık göstergeleri üzerinde hiçbir etkiye 
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sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Benzer bir şekilde, ilgili ülkelerde eğitim 

harcamalarının da etkisi azalmıştır.  

 - Cinsiyet eşitliği, hem eğitim hem de sağlık göstergelerini 

etkilemektedir. İlk ve ortaöğretimdeki kız öğrencilerin oranı, eğitim 

sermayesiyle pozitif ve anlamlı olarak ilişkili, çocuk ölüm oranıyla negatif ve 

anlamlı olarak ilişkili bulunmuştur. Kayıtlı kızöğrenci oranındaki % 1’lik bir 

artış (örneğin % 40’tan % 41’e yükselme) toplam kayıt oranında % 2’lik bir 

artışla ve çocuk ölüm oranında 0.3 yüzde puanlık bir azalışla ilişkili 

bulunmuştur. Bu durum, gelişmekte olan ülkelerde, eğitim ve sağlık 

alanlarındaki müdahaleler için cinsiyet eşitliğinin çok önemli olduğu yönündeki 

görüşü desteklemektedir. 

 -  Gelir düzeyleri sosyal göstergeler için önemlidir. Kişi başına düşen 

gayrisafi yurtiçi hasıla eğitim ve sağlık sermayeleriyle pozitif yönde ilişkilidir. 

Bu durum, yüksek gelir düzeylerinin ve daha fazla insan sermayesinin 

birbirlerini olumlu etkilediklerine ve büyüme ve yüksek insan sermayesi 

çemberine katkı koyduklarına işaret etmektedir.  

 -  Kötü yönetişim büyümeyi, insan sermayesi ve yatırımlar üzerindeki 

kötü etkileri dolayımıyla azaltmaktadır. Kötü yönetişime sahip ülkeler, iyi 

yönetişime sahip ülkelerden, diğer değişkenler eşitken, yıllık 1.6 yüzde puanı 

daha az büyüme oranlarına ulaşabilmektedirler. Benzer bir biçimde kötü 

yönetişim, yatırımların gayrisafi yurtiçi hasılaya oranındaki 2 yüzde puanı 

daha düşük gerçekleşmeyle ilişkilidir. Yönetişimin büyüme üzerindeki etkisi 

dolaylı kanallar aracılığıyla sosyal göstergeler ve yatırım üzerinden 

aktarılmaktadır.  

 - Eğitim ve sağlık sermayesinin büyüme üzerindeki etkisi farklı gelirlere 

sahip ve farklı bölgelerde yeralan ülke gruplarına göre değişmektedir. Eğitim 

sermayesinin büyüme üzerindeki etkisi düşük gelirli ülkelerde daha fazladır. 

Bu ülkelerde kayıt oranlarındaki % 1’lik artış, kişi başına düşen gayrisafi 

yurtiçi hasılanın büyüme oranında 0.1 yüzde puanlık bir artışla ilişkilidir. Bu 

etki orta gelir grubundaki ülkelerde gerçekleşenden 1.5 kat daha fazladır. 

Coğrafi olarak da eğitim sermayesinin büyüme üzerindeki etkisi Sahra Altı 

Afrikada enyüksek; Doğu Avrupa ve Orta Asya’da en düşük düzeylerdedir. 

Sağlık sermayesinin büyüme üzerindeki etkisine ilişkin olan temel bulgu 5 yaş 

altı çocuk ölüm oranındaki bir birim azaltmanın büyüme üzerindeki etkisinin 
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düşük gelir grubundaki ülkeler için daha az olduğudur. Fakat bu durum, düşük 

gelir grubundaki ülkelerde, başlangıçtaki ölüm oranlarının yüksekliğine bağlı 

olarak, ölüm oranlarındaki azaltmanın büyüme üzerindeki etkisinin 

esnekliğinin orta gelir grubundaki ülkelerle karşılaştırıldığında 4 kat daha fazla 

olduğu gerçeğini maskelemektedir.   

 Baldacci ve diğerleri, bu çalışmalarını geçerlik sınaması yerine, 

sağlamlık denetimleri (robustness checks) yaparak yani araştırmalarını 

benzer kapsamda yapılmış önceki çalışmalarla karşılaştırarak, bulgularının, 

geçmiş çalışmaların sonuçlarıyla tutarlı olduğu yargısına varmaktadırlar. 

 Yazarlar çalışmayı, farklı politik müdahale senaryolarının doğuracağı 

sonuçlara ilişkin simulasyon sonuçlarını okuyucuyla paylaşarak 

sonlandırmaktadırlar. Yazarlar, bu simülasyonlar sonucunda aşağıdaki sanal 

bulgulara ulaşmışlardır: 

 - Eğitim harcamalarını, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde biri kadar 

arttırma ve bu düzeyi koruma durumunda, gelişmekte olan ülkelerde 

ilköğretim ve ortaöğretim toplam kayıt oranlarının 15 yıl içinde ortalaması 

154’ten 173’e çıkacaktır. Bu sonucun doğurgularından birisi de net kayıt 

oranının % 90’dan % 100’e çıkacağıdır. Eğitim harcamalarının artırılması 

sağlık sermayesine de - çocuk ölüm oranını 2000’de binde 76’dan, 2015’de 

binde 65’e düşürerek - katkı koyacaktır. Bunlara ek olarak insan sermayesinin 

güçlendirilmesi büyüme üzerinde de faydalıdır. Kişi başına düşen büyüme 

oranı simulasyon dönemi boyunca yıllık 0.5 yüzde puanı artacaktır. Böylesi bir 

büyüme 15 yıl içinde yoksulluğu % 17 azaltacaktır. 

 - Sağlık harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde biri kadar 

artırma durumunda, 5 yaş altı çocuk ölüm oranı 0.6 yüzde puanı azalacaktır. 

Bir başka ifadeyle 2000’de yıllık binde 76’dan 2015’de binde 70’e inecektir. 

Simülasyonlar, Binyıl Gelişim Hedefleri’nden olan çocuk ölüm oranını binde 

62’ye düşürme hedefinin (ki bu 1990 oranının üçte biridir), sağlık 

harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın % 1’i kadar arttırma senaryosuyla 

gerçekleştirilemeyeceğini göstermektedir. Sağlık harcamalarındaki bu artış, 

gelişmekte olan ülkelerdeki net okul kayıt oranlarını 2 yüzde puanı arttıracak 

(90’dan 92’ye) ve büyüme oranı 15 yıllık dönem boyunca 0.5 yüzde puanı 

artacaktır.  
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 - Yönetişimi örneklem ortalamasının üstünde bir düzeye doğru 

iyileştirme durumunda, sosyal göstergeler ve büyüme olumlu etkilenecektir. 

Yönetişim indeksinde düşük düzeyden ortalamanın üstünde bir düzeye 

geçilmesi durumuyla, çocuk ölüm oranında 0.5 yüzde puanı düşme, okul kayıt 

oranlarında 6 yüzde puanı artış ve kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla 

büyüme oranında 1.6 yüzde puanı artış arasında ilişki bulunmuştur. Örneğin 

iyi yönetişim net okul kayıtlarını 10 yıl içinde ek kaynak kullanmadan 10 yüzde 

puanı artıracaktır.  

 - Yazarlara göre, enflasyonun azaltılması durumunda da büyümenin 

olumlu etkileneceği ve yoksulluğun azalacağı aşikârdır. Enflasyon oranını 10 

yüzde puanı azaltma (örneğin % 40’dan % 30’a) ile yıllık büyümede 0.5 yüzde 

puanlık bir artış arasında ilişki vardır. Dahası enflasyon oranlarını % 20’nin 

altına çeken ülkeler 0.1 yüzde puanlık ek bir büyüme gerçekleştireceklerdir. 

Bu etkinin büyüklüğü ilgili litaratürle tutarlıdır.  

 - Bütçe açığı büyüme üzerinde ters yönde etkide bulunmaktadır. Bütçe 

açığının gayrisafi yurtiçi hasılanın % 1’i kadar azaltılmasıyla kişi başına düşen 

gayrisafi yurtiçi hasılanın 0.5 yüzde puanı artması arasında ilişki vardır. Fakat, 

bütçe açığının azaltılması büyüme üzerinde gecikmiş bir etkide 

bulunmamaktadır. Bu sonuç da ilgili literatürle tutarlıdır. 

 Baldacci ve diğerlerin IMF bünyesinde gerçekleştirdikleri bu araştırma 

araştırma bulgularının politik doğurgularının tartışılmasıyla sona ermektedir. 

Sözü edilen politik doğurgular IMF’nin önerdiği bütçe açığının azaltılması, 

yönetişimin iyileştirilmesi, sosyal harcamalarda etkililiğin sağlanması vb. 

neoliberal politikalarla tutarlıdır.    

 
 

Araştırmanın Çözümlenmesi 
 Baldacci ve diğerlerinin bu araştırması birçok paradigmatik öncül 

üzerine kurulmuştur. Bu araştırmada, bu öncüller, veri alınan ve araştırmanın 

yönteminin tartışıldığı bölümde belirtilmeye gerek duyulmayan varsayımları 

içermektedir. Bu varsayımlardan ilki mekanik evren anlayışına ilişkin 

varsayımdır. Büyüme olgusunun incelendiği bu araştırma 4 temel denklem 

üzerine kuruludur. Bu denklemlerin kendi aralarındaki ve dış olgusal 

gerçeklikle ilişkilerinin mekanik olduğu biçiminde bir yargıya varılabilir, keza 
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Baldacci ve diğerleri, bu denklemler sisteminin temsil ettiği mekanizmayı, dış 

olgusal gerçekliğe herhangi bir geçerlik tartışması yapmadan kolayca 

genellemektedirler. Araştırmacılara göre, büyüme olgusunun çeşitli 

belirleyenlerinin mekanik bir yapı oluşturduğu kabulüne dayanan bu 

denklemlerin iç tutarlılığı ve verilere uygunluğu, onlara yeterli açıklayıcılık 

özelliği kazandırmaya yeterlidir.  

Bu durum aslında bu araştırmanın bir başka pozitivist varsayıma da 

dayandığını ortaya koymaktadır. Bu varsayım gerçekliğin basit olduğu 

yönündeki varsayımıdır. Gerçekliğin basit olduğunu ve duyularla her zaman 

algılanabileceğini kabul etmenin, gerçekliği temsil edecek teorik yapıların da 

duyumsanabilecek değişken kümelerini içermesi gerektiğini kabul etmek 

anlamına geleceği söylenebilir. Oysa toplumsal harekete ilişkin birçok olgu 

duyusal verilerin yanında soyutlamalar ve kavramsallaştırmalarla 

anlaşılabilecek niteliklere sahiptirler. Kısacası gerçeklikte insan duyularıyla 

her zaman algılanamayan, belirleyiciliği yüksek ve bu nedenle bilimsel olarak 

betimlenmesi ve açıklanması gereken olgular da vardır. Bu çerçevede Marx’ın 

(1859, s.51), değişim değerlerini yaratan ve ilk bakışta nesneler arası ilişkiler 

olarak görünen ilişkilerin daha derinden bakıldığında aslında insanlar 

arasında gerçekleşen toplumsal ilişkiler olduğu yönündeki ifadeleri görünüşle 

öz arasındaki ilişkiye dair bir örnek olarak değerlendirilebilir. İktisadi büyüme 

olgusu da sadece görünüşsel nitelikleriyle değil, duyusal verilerle yetinmeyen 

daha derin bir teorik bakışla açıklanabilecek bir olgudur. İlk bakışta herhangi 

bir coğrafyada üretilen ürün ve hizmetlerin parayla ölçülen toplam hacminin 

artması gibi görünmesine rağmen görünüşlerle yetinmeyen daha derin bir 

soyutlama ve kavramsallaştırmanın, kapitalizmde büyümenin özünün iktisadi 

yeniden üretimin merkezinde duran sermaye birikimi olgusu olduğunu ortaya 

çıkaracağı ileri sürülebilir.  

 Baldacci ve diğerlerinin araştırmasının dayandığı bir başka varsayım 

bilimin değerden arınık sonuçlara ulaşabileceği yönündeki pozitivist 

varsayımdır. IMF bünyesinde bilgi üreten akademisyenler olarak 

konumlarının, belirli bir bilim paradigması çerçevesinde ürettikleri bilginin 

kapsamını, yöntem tercihlerini ve üretilen bilginin kullanımını etkilemediğini 

iddia etmenin gerçekçi olmadığı düşünülebilir. Osipov (1977, s.64), 

uluslararası sermayenin çıkarlarını doğrudan koruyan herhangi bir kurumda 
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çalışmasalar bile üretilen bilginin belirli çıkarlara hizmet etmesi olgusunu, 

“birçok batılı toplumbilimci kendilerini siyasetle ilgili olmayan, “salt” bilim adına 

görgücü ve teorik araştırmalar yapan akademik bilim adamları saymaktadırlar; 

bu kimseler yaptıkları araştırmalarla siyaset arasında bir ilişki olabileceğini 

kabul etseler de etmeseler de, bu tür çalışmalar eninde sonunda kapitalist 

toplumdaki yönetici toplumsal grupların çıkarlarına hizmet etmektedir” 

ifadeleriyle özetlemektedir. Bu saptamalara, bilgi üreten bütün öznelerin 

değer yüklü oldukları ve az ya da çok öznel koşullarını araştırma etkinliklerine 

yansıttıkları biçiminde bir yargı da eklenebilir. Araştırma etkinliklerini etkileyen 

öznel koşullardan ilkinin bilgi üreten öznelerin sosyoekonomik formasyon 

içindeki konumları olduğu söylenebilir. Bu konumların öznelerin bütün 

etkinliklerini belirli ölçüde koşullandırdığı ve bu nedenle Baldacci ve 

diğerlerinin bu araştırmasının da araştırmacıların öznel koşullarından 

etkilendiği düşünülebilir. 

 Baldacci ve diğerlerinin IMF bünyesinde gerçekleştirdikleri bu 

araştırmada toplumsal harcama, insan sermayesi ve büyümeyi birbirine 

bağlayan doğrudan ve dolaylı kanallar bir denklemler sistemi içerisinde 

araştırılmıştır. Modelde içerilen yönetişim, cinsiyet ayrımcılığı, kentleşme, 

sağlık vb. değişkenler ilk bakışta modelin kapsamlı bir model olduğuna ilişkin 

bir algı oluşturmasına rağmen, bu değişkenlere daha yakından bakıldığında 

bunların modelde içerilme biçimlerinin oldukça yüzeysel olduğu 

görülmektedir. Daha eski tarihli anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında 

içerilmeyen bu değişkenler, Baldacci ve diğerlerinin bu araştırmasında 

içerilmiş gibi görünmesine rağmen bu değişikliği, bu araştırmayı anaakım 

eğitim iktisadı araştırması kategorisinin dışına çıkarmadığı söylenebilir. Bu 

durumun temel nedeni bu araştırmada da incelenen kapsamın yüzeysel 

ilişkileriyle ve anaakım eğitim iktisadının temel önkabulleri çerçevesinde 

çözümlenmiş olmasıdır. Örneğin büyüme olgusu, sermaye birikim rejimi gibi 

bir değişkene hiç değinilmeden, eğitim ve sağlık sermayesi, yatırım ve gelir 

denklemleriyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Oysa sermaye birikim rejimi politik 

ve ideolojik boyutuyla herhangi bir coğrafyada gerçekleşen iktisadi büyümenin 

en önemli değişkenlerinden birisidir ve kapitalizmin tarihinin her döneminde 

sermaye birikimi toplumsal çatışmalarla ve çelişkilerle birlikte gerçekleşen bir 

olgu olmuştur. Bu nedenle, gerek iktisadî-politik gücü elinde tutanların kendi 



  

131
                                                                  

                                

                                                                                                                                         
   

aralarındaki gerekse de toplumun emekleriyle geçinen geniş kesimleriyle 

egemen konumda olanlar arasındaki çatışmaların ve çelişkilerin nitelediği 

sermaye birikim süreçlerinin bu bağlantılarından koparılarak 

incelenemeyeceği düşünülebilir.  

Baldacci ve diğerlerinin araştırmasında kapitalizmin kendini daha geniş 

ölçekte yeniden üretmek için zorunlu olan bazı temel olgular (örneğin emek-

gücü maliyetlerinin düşürülmesi, politik rızanın üretilmesi, egemen ideolojinin 

yeniden üretilmesi vb.) yer almamaktadır. Bu IMF araştırmasında, kapitalist 

sosyo-ekonomik formasyonun işleyişinde temel olan ve kapitalist sistemin 

bütün boyutlarını az ya da çok belirleyen kâr maksimizasyonu olgusunun 

büyüme, eğitim, sağlık ve yatırımlar üzerindeki etkileri de araştırma 

kapsamına alınmamıştır. 

Baldacci ve diğerlerinin araştırması kapsamı açısından 

değerlendirildiğinde sömürü, kâr oranları, rekabetin yıkıcı biçimleri (örneğin 

savaşlar) ve eşitsizlik gibi kapitalizmin yapısal olarak ürettiği olguları 

kapsamına almayarak gizlemekte olduğu söylenebilir. Böylelikle bu 

araştırmada iktisadî büyüme olgusu herkesin yararına olan bir olgu gibi 

sunulmakta ve incelen 120 gelişmekte olan ülke kendi içlerindeki sınıfsal ve 

diğer bölünmelerden bağımsız birimler olarak incelenmektedir. Bu ülkelerin 

azgelişmişliğinin nedenlerine ilişkin olarak da herhangi bir değişkenin yer 

almadığı bu araştırma, ülkelerin büyüyebilmeleri ve kişi başına yurtiçi gayrisafi 

hasılalarını arttırabilmeleri için tek bir politika önermektedir ki bu politikanın 

egemen güçlerin çıkarlarını yansıttığını söylemeye bile gerek yoktur. 

 Ekonomi politik bir çerçeveden bakıldığında herhangi bir ülkede 

gerçekleşen büyümenin küresel kapitalist koşullarından bağımsız olmadığı 

kolaylıkla saptanabilir. Dahası birleşik ve eşitsiz “gelişen” bir sistem olan 

dünya kapitalist sisteminin, bölgesel “gelişmişlik” farklarının oluşmasından ve 

yeniden üretilmesinden sorumlu olan temel olgu olduğu ileri sürülebilir. Ercan 

(1996, s.21-22), tarihsel olarak belirli bir zaman ve belirli bir mekânda ortaya 

çıkan modern kapitalist toplumsal yapının diğer tarihsel toplum biçimleri ile 

ilişkisinin eşitsiz olduğunu ve bu ilişkinin sadce ekonomik boyutunun olmadığı 

ekonomik boyutuyla birlikte bir yaşam biçimini de beraberinde getirdiğini ifade 

etmektedir. Bu çerçevede, Baldacci ve diğerlerinin araştırmasında incelenen 

120 ülkeye ilişkin verilerin, bu 120 ülkenin dışındaki güçlerin ve aynı zamanda 
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piyasa dışındaki olguların etkilediği veriler olduğu söylenebilir. Böyle olmasına 

rağmen bu araştırmada tek tek ülkelerin büyümesine etkiyen global olgular 

(örneğin çok uluslu şirketlerin pazar mücadeleleri, küresel birliklerin politik 

müdahaleleri vb.) araştırma kapsamına alınmamıştır.   

 Bu IMF araştırmasının kapsamına girmeyen bir başka olgu da alternatif 

gelişim yolları da olduğu gerçeğidir. Kapitalist gelişim dışındaki alternatif 

gelişme modelleri konusunda ihmalcilik doğuran bu yaklaşımın okuyucuyu en 

baştan belirli ve sınırlı bir olgular kümesiyle düşünmeye zorladığı ileri 

sürülebilir. Böylece örneğin büyüme ve gelişme olgularınının tarihsel ve 

toplumsal koşullarını belirleyen ve çerçevesini çizen sosyo-ekonomik 

formasyon gibi bir olgu tartışma alanı dışına çıkarılmaktadır.  

 Nicel araştırma yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş bu araştırma 

nicel araştırmanın birçok varsayımını paylaşmaktadır. Bu varsayımlardan ilki 

yöntemin temel olduğu varsayımıdır. Baldacci ve diğerlerinin araştırmasında 

da araştırma süreci 4 denklemden oluşan ekonometrik bir modelin ortaya 

konulmasıyla başlamıştır. Ardından 120 gelişmekte olan ülkeye ilişkin panel 

verileri bu ekonometrik modeli verilerle sınamak için kullanılmıştır. Modelin 

geçerliğine ilişkin bir teorik tartışma yerine model sağlamlık denetiminden 

(robustness check) geçirilmiştir yani kullanılan model ve bulgular ilgili kapsam 

üzerinde yapılmış olan daha önceki araştırmalarda kullanılmış yöntembilimsel 

araçlarla ve bu araştırmaların bulgularıyla karşılaştırılmıştır. Anaakım 

iktisattan devralınan, yöntemin temel olduğuna ilişkin bu varsayım gereği, 

araştırma hipotezlerle başlamakta ve bu hipotezlerin ampirik verilerle 

sınanması yoluna gidilmektedir. Böylesi bir yol aslında araştırmacıların 

kafalarında araştırma sürecinden önce varolan bir takım yargıların hipotez 

düzeyine çıkarılması ve bu hipotezlere ampirik deliller aranması anlamına 

gelmektedir. Bu başlangıç hipotezlerinin geçerliği konusunda tartışma yerine 

doğrudan bu hipotezlere ampirik deliller arama yoluna gidilmesi araştırmanın 

gerçekçiliğini azaltmaktadır. O’Dea (2005, s.40) ekonometrinin rolünün verili 

iktisadi modellerdeki parametrelerin test edilmesi olduğunu ve neoklasik 

iktisatta istatistiksel ölçütlerin, a priori kuramsal ölçütlerden sonra dikkate 

alındığını söylemektedir. O’Dea (2005, s.41), sadece ekonometrik 

metodolojinin kullanılmasının iktisada kendiliğinden bilimsellik niteliği 

bahşetmediğini de belirtmektedir.  
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Baldacci ve diğerlerinin araştırmasında, hipotezlere giydirilen 

matematiksel biçimlerin ve denklemlerle oluşan modelin geçerliğini sağlamlık 

denetimiyle (robustness check) sağlama yöntemi de sorunludur. Bu 

araştırmada kullanılan modelin sağlamlık denetimi benzer araştırmalarda 

kullanılan benzer yaklaşımlarla karşılaştırılarak yapılmıştır. Ne var ki 

araştırmada kullanılan modelin karşılaştırıldığı diğer modeller ve bulgular da 

neoklasik iktisat çerçevesinde üretilmiş olduğu için aslında sözkonusu olan bir 

geçerlik sınamasından çok kendi kendini doğrulama ya da totolojidir.    

 Baldacci ve diğerlerinin araştırmasında değişkenlerin birbirlerinden 

ayrılabileceği, nicelleştirilebileceği ve değişkenler arasındaki ilişkilerin 

ölçülebileceğine ilişkin nicel araştırma varsayımına da başvurulmuştur. Bu 

araştırmada olguların nicelleştirilmesi ve bunlar arasındaki ilişkilerin ölçülmesi 

sorunludur: 

 - Bu araştırmanın ilk denklemi kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla 

büyüme denklemidir. Kişi başına düşen büyüme denklemi büyümenin 

kaynaklarını içeren temel denklemdir.  Bu denklemin gelir dağılımı 

değişkenini göz önüne almadan daha sonraki denklemlerde büyümenin 

eğitim ve sağlık gibi sosyal göstergeler üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

amacıyla kullanılması sorunludur. Örneğin kişi başına gelirin en yüksek 

olduğu ülkelerden birisi olan ABD’de eğitim hizmetlerinden yararlanma düzeyi 

ve kalitesi kişi başına düşen yüksek yurtiçi gayrisafi hasılayı 

yansıtmamaktadır. Çünkü eğitim ve sağlık alanları sermaye birikim alanlarına 

dönüştürülmüştür ve bu hizmetler ticarileştirilmiştir. Örneğin ABD’de üst 

toplumsal sınıftan olan öğrenciler, alt toplumsal sınıftan olan öğrencilere göre 

daha fazla eğitim almaktadırlar (Bowles, 1999, s.15). Özetle gelir dağılımı 

dikkate alınmadan sadece kişi başına düşen gelirin eğitim hizmetinden 

yararlanma düzeyini yordayabileceği kolaylıkla söylenemez. 

 - Büyüme denkleminde, gelir dağılımı içerilmeden, sadece yatırım 

rasyosunun, eğitim ve sağlık sermayesinin yer alması da sorunludur. Yatırım 

nicelikleriyle emek-gücü maliyetleri ve gelir dağılımı arasında iki yönlü bir ilişki 

olduğu düşünülebilir. İlk olarak yatırım hacminin artı değer miktarıyla aynı 

yönde; artı değer miktarının ise emek-gücü maliyetleriyle ters yönde değiştiği 

söylenebilir. Emek-gücü maliyetlerindeki artış ve azalışın ise gelir dağılımının 

düzelmesi ve bozulmasıyla ilişkili olduğu düşünülebilir. İkinci olarak üretilen 
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artı değerin realize olması için talep düzeyinin yeterli olması gerektiği ve gelir 

dağılımının düzeltilmesinin toplam talep düzeyini yükselterek artı değerin 

realizasyonunu kolaylaştıracağı ileri sürülebilir. Son olarak gelir dağılımının 

bozulmasının, eğitim ve sağlık için ayrılan kişisel veya kamusal kaynakların 

azaltılması anlamına geleceği; eğitim ve sağlığa ayrılabilecek kaynakların 

azaltılmasının ise metalaşmış olan eğitim ve sağlık hizmetlerinden 

yararlanma düzeyini düşüreceğini ve İSK terminolojisiyle eğitim ve sağlık 

sermayesi stoğunun azalması anlamına geleceği söylenebilir. Ne var ki bu 

ilişkiler bu araştırmada kullanılan hiçbir denklemde herhangi bir değişkenle 

temsil edilmemiştir.  

 - Bu araştırmada kullanılan denklemlerde eğitim sermayesi ilköğretim 

ve ortaöğretim kayıt oranlarıyla nicelleştirilmiştir. Eğitim sermayesinin 

ilköğretim ve ortaöğretim kayıt oranlarıyla nicelleştirilmesi ve bu 

nicelleştirmede alınan eğitim türünün içerilmemesi bütün eğitim türlerinin 

iktisadî olarak üretkenliği aynı ölçüde etkilediği varsayımını gündeme 

getirmektedir. Eğitimin ekonomik işlevini soyutlayan bu yöntembilimsel 

yaklaşım, eğitimin politik, ideolojik ve kültürel yeniden üretimde oynadığı çok 

yönlü rolleri de gizlemektedir. Bowles (1999, s.14) eğitimin kapitalist sistem 

için birçok işlevi gerçekleştirdiğini; fabrikada çalışmada gereken çeşitli 

niteliklerin, disiplinin, dakikliğin, aile dışındaki kontrolün kabulünün ve bir 

başkasının işine gösterilen toplumsal sorumluluğun artık okulda öğrenildiğini 

söylemektedir. Daha özlü bir anlatımla kapitalist toplumlarda eğitimin, 

işgücünün sadece üretken niteliklerini arttırmada kullanılan bir araç olmadığı; 

eğitimin aynı zamanda, işçilerin, verili mülkiyet ilişkileri içinde tutulmasının da 

araçlarından birisi olduğu ileri sürülebilir.  

 - Bu araştırmada eğitimin kalitesi eğitimde tekrar edilen yıl niceliğiyle 

ters orantılı olarak ölçülmektedir. Eğitimde tekrar olgusunun sadece okul veya 

eğitim sisteminin sınırları içinde verilen ve alınan eğitimin kalitesi tarafından 

belirlenen bir olgu olmadığı; okul çevresinin sosyoekonomik düzeyinin 

(örneğin çok yoksul bir bölge olmasının), çocuk işçiliğinin yaygınlığının, 

bölgenin etnik ve mezhepsel kompozisyonunun, olağanüstü hal ve savaş vb. 

olguların eğitimde tekrar olgusunu etkilediği düşünülebilir. Sayılan olgular 

verilen ve alınan eğitimin kalitesini de etkileyen olgular olmasına rağmen 

bunlar bu araştırmada eğitim kalitesiyle ilişkilendirilmemiştir. 
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 - Baldacci ve diğerlerinin araştırması, kendilerinden önce yapılan insan 

sermayesi araştırmalarında içerilmeyen bazı değişkenleri araştırma 

kapsamına almıştır. Bu değişkenlerden birisi sağlık sermayesidir. Sağlık 

sermayesi bu araştırmada 5 yaş altı çocukların ölüm oranıyla temsil 

edilmekte, nicelleştirilmekte ve ölçülmektedir. Ne var ki yetişkin işgücünün 

sağlık durumunu 5 yaş altı çocukların ölüm oranlarıyla temsil etmenin hatalı 

bir nicelleştirme olduğu yargısına varılabilir. Yazarlar bu yola başvurmalarının 

nedenini veri yokluğuna bağlamaktadırlar. Oysa yeterli veriler olsa dahi sağlık 

durumunu, sağlık koşullarını belirleyen temel olgulardan soyutlayarak 

nicelleştirme de sorunludur. Kapitalizmde sağlık alanı birbirleriyle çelişen iki 

temel boyutta incelenebilir. Bu boyutlardan ilki işgücünün verimliliğini 

etkileyen bir olgu olarak yani bir üretici güç olarak sağlıklılık olgusudur. 

Sağlıklı bir işgücün daha üretken olmasının mümkün olduğu söylenebilir. 

Böylece insan sağlığının korunmasının büyüme üzerinde olumlu yönde etkide 

bulunacağı yargısına da varılabilir. Fakat sağlık hizmetleri ve ürünleri bir 

tüketim ve sermaye birikim alanı olarak ortaya çıktığında kâr mantığının kitle 

sağlığını tehdit etmesi söz konusu olabilmektedir (Shapiro, 1994). Örneğin 

ilaç firmaları, kâr maksimizasyonu peşinde koşan sermaye grupları olarak, 

hastalıkları bütünüyle ortadan kaldıracak ilaçlar yerine, ilaç satışlarını 

süreklileştirecek, geçici çözümler üreten ilaçları üretme eğilimine sahip 

olabilmektedirler. Dolayısıyla sağlık alanındaki şirketlerin sermaye biriktirme 

eğilimlerinin, İSK terminolojisi ile kitlelerin sağlık sermayelerini olumsuz yönde 

etkileyebileceği söylenebilir. Bu olgular, Baldacci ve diğerlerinin bu 

araştırmanın kapsamına almadıkları önemli olgulardır.  

 -  Bu araştırmada nicelleştirilen bir başka değişken “yönetişim” adı 

verilen değişkendir. Yönetişim değişkeni, yolsuzluk ve demokratik 

hesapverebilirliğe ilişkin ICRG indeksiyle nicelleştirilmiştir. Bayramoğlu (2002, 

s.88) yönetişimin yani devlet dışındaki aktörlerle birlikte devleti yönetmenin 

temelde devletin piyasalaştırılması olduğunu söylemektedir. Kavrama 

yüklenen anlamlar ve yönetişim uygulamaları zaman içinde değişmiş ve yakın 

zamanlarda devletin demokratik bir görünümle ve kapitalizmin sınırları 

içerisinde güçlendirilmesi sonucuna gelinmiştir (Bayramoğlu, 2002, s. 97).  

Yönetişim kavramının, siyasal iktidar ve yönetim olgusunun sınıf doğasının 

zorunlu olarak ortaya çıkardığı hiyerarşi, zor ve eşitsizlik gibi çağrışımları 
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yumuşatma amacıyla sermaye çevreleri tarafından dolaşıma sokulmuş bir 

kavram ve yönetim modeli olduğu söylenebilir. Yönetişim kavramında 

demokratiklik ilkesinin bir gereği olarak herhangi bir yönetim etkinliğine, ilgili 

yönetimden etkilenen bütün çevrelerin dâhil edilmesi gerektiği anlamı 

içerilmesine rağmen pratikte yönetişim mekanizmasına devlet, sermaye ve 

sivil toplum kuruluşlarının eşit ağırlıkta katılması uygulamasına 

başvurulmaktadır. Bu durum yönetişim mekanizmasında toplumsal sınıfların 

eşit olmayan bir biçimde temsil edilmesi sonucunu doğurmaktadır. Devlet, 

kapitalist sosyoekonomik formasyonda sermayenin genel yönetim aygıtı 

olarak nitelendirilebilir. Sermaye kuruluşlarının temsilcileri de yönetişim 

mekanizmasının içinde devletten ayrı olarak bir defa daha temsil 

edilmektedirler. Sivil toplum kuruluşları torbasının içine sermaye sınıfının 

çıkarlarını savunan sivil toplum örgütleriyle emekçi sınıfların çıkarını savunan 

örgütler eşit ağırlıkla dâhil edilmektedirler. Bu nedenle, bu yolla oluşturulan 

yönetişim mekanizmasının ağırlıklı olarak egemen sınıfın çıkarları 

doğrultusunda işlediği ileri sürülebilir. Baldacci ve diğerlerinin araştırmasında 

yönetişimin niteliği bütün denklemlerde bağımsız değişken olarak yolsuzluk 

ve demokratik hesapverebilirliğe ilişkin yönetişim indeksiyle ölçülmektedir. 

Böylelikle, demokratiklik söyleminin arkasına gizlenen egemen sınıf yönetim 

mekanizmasının işleyişindeki etkinlik, büyümenin, yatırımların, eğitimin ve 

sağlığın belirleyenlerinden birisi olarak analize dâhil edilmektedir. Toplumsal 

sınıfların çıkarlarının üstünde tarif edilen ve yolsuzluk ve demokratik 

hesapverebilirlik gibi iki yüzeysel göstergeyle nicelleştirilebileceği varsayılan 

siyasal iktidar olgusu, yönetimin sınıfsal doğası tartışılmadan sadece 

yönetimin nicel görünüşleriyle, büyüme, yatırım, eğitim ve sağlık gibi olguların 

nicel görünüşleri arasındaki ilişkiler üzerinden araştırmaya dâhil edilmektedir. 

Özetle, bu araştırmada, içinde yaşadığımız sınıflı toplumun bütün boyutlarını 

etkileyen siyasal iktidar gibi bir önemli olgunun karikatürleştirildiği söylenebilir.  

 - Bu araştırmada, cinsiyet eşitliğine ilişkin kapsamlı veriler bulunmadığı 

gerekçesiyle cinsiyet eşitliği, sadece kız öğrencilerin ilköğretim ve orta 

öğretimde yer alma oranları üzerinden denklemlere dâhil edilmiştir. Yazarlar 

özellikle gelişmekte olan ülkelerde cinsiyet eşitliğinin, -kadınların,  çocukların 

eğitiminde ve sağlığında oynadıkları rol yüzünden- eğitim ve sağlık 

sermayesinin önemli bir belirleyeni olduğunu ifade etmekte ve bu yüzden 
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gelişmekte olan ülkelerde kız çocukların eğitimine yapılacak yatırımların 

erkeklerin eğitimine yapılacak yatırımlardan daha fazla getirisi olacağını 

belirtmektedirler. Yazarların gerek cinsiyet eşitsizliğini veri alan bu yargıları 

gerekse de cinsiyet eşitliğini nicelleştirme yöntemleri, bu toplumsal soruna bu 

araştırmada ne kadar yüzeysel ve araçsal yaklaşıldığını ortaya koymaktadır. 

Bu çerçevede örneğin Ercan (1998 a, s.70), neoliberal politikaların gelir 

dağılımında yarattığı eşitsizliklerin aile bütçelerini olumsuz etkilemekte 

olduğunu ve ailenin ayakta kalma mücadelesinin kadın emeğini piyasanın 

içine çekerek ve kız çocuklarının ev işlerini yapma zorunluluğunu arttırarak 

onların eğitimden yoksun kalmalarına neden olabildiğini söylemektedir.  

-Cinsiyet eşitsizliği ile ilgili bir diğer değişken sağlık denkleminde 

doğurganlık oranları üzerinden nicelleştirilmiştir. Yazarlar kadınların eğitiminin 

çocukların sağlığıyla pozitif, doğurganlık oranlarıyla (denklemde “fertility”) 

negatif yönde ilişkili olduğunu söylemektedirler. Çocukların sağlığının ve 

doğurganlık oranlarının sadece kadınların eğitim düzeyi tarafından 

belirlendiğini varsayan bu yaklaşımın ataerkilliğin özel mülkiyetle, kültürel 

yapıyla ve sınıflı toplumun siyasal sistemiyle ilişkilerini gizlemekte olduğu ileri 

sürülebilir. Cinsiyet eşitsizliğini toplumdaki ilişkilerinden soyutlayarak, sağlık 

ve eğitim denklemlerinde bir değişkene indirgemenin bu araştırmanın 

derinliğini de azalttığı ifade edilebilir. Örneğin büyümenin belirleyenlerinden 

birisi olarak cinsiyet eşitliğinin de incelendiği sanısını yaratan bu araştırmada, 

büyüme muhasebesine dâhil edilmeyen ev içi üretimden hiç 

bahsedilmemektedir. Bu durumun sadece bir gözden kaçırma olarak 

değerlendirilemeyeceği söylenebilir. Birçok feminist iktisatçı anaakım iktisadın 

eril karakterini uzun yıllardır eleştirmektedirler. Örneğin Macdonald (1995, 

s.164), feminist iktisatçıların ödenmemiş kadın emeğinin neoklasik iktisat 

araştırmalarında yer almamasını eleştirdiklerini ve ödenmemiş kadın 

emeğinin istatistiklerde yer alması için çaba gösterdiklerini söylemektedir. 

Benzer bir biçimde bu araştırmada, işgücü piyasasında aynı işi yapan 

erkeklerden daha düşük ücretler alarak erkeklerden daha fazla artı değer 

üreten ve böylelikle sermaye birikimini ve büyümeyi hızlandıran kadın emeği 

de nedense ayrı bir kategori olarak nicelleştirilmemiş ve ölçülmemiştir. 

 -  Bu çalışmada eğitim ve sağlık sermayesini belirleyen olgulardan bir 

tanesi de kentleşme olgusudur. Kentleşme kentli nüfusun toplam nüfus 
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içerisindeki oranıyla nicelleştirilmiş ve kentleşmenin eğitim ve sağlık 

sermayeleri üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu varsayılmıştır. Hem 

başvurulan nicelleştirme ölçütü, hem de kentleşmenin sağlık ve eğitim 

sermayesi üzerindeki olumlu etkisi olduğu yönündeki varsayım sorunludur. 

Kapitalist metropollerin en az iki ayrı kent dokusundan oluştuğu ve sınıfların 

maddi koşullarını yansıtan bu ayrı kent dokularının eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin sunumu ve tüketimi üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Hemen 

hemen bütün mal ve hizmetlerin meta olduğu kent ekonomisinde, eğitim ve 

sağlık hizmetlerinden yararlanma düzeyinin ve kalitesinin meta ilişkilerine 

bağlı olduğu da ileri sürülebilir. Bu nedenle kentleşmenin otomatik olarak 

daha iyi eğitim ve sağlık hizmetleri sunumu ve tüketimine yol açacağını 

söylemek mümkün değildir. 

 Bu araştırmada içsel ve dışsal değişkenlerin kendi aralarındaki 

ilişkilerini açığa çıkarmak için recursive sistem adı verilen matris 

matematiğine başvurulmuştur. Değişkenlerin nicelleştirilmesi ve ölçülmesi 

sorunlu olduğu için bu değişkenler arasındaki ilişkileri açığa çıkarmayı 

amaçlayan bu yöntemin doğru çıktılar ürettiğini söylemek de mümkün değildir.   

 Baldacci ve diğerlerinin araştırmasının ilk bulgusu, hem eğitim 

sermayesinin hem de sağlık sermayesinin çıktı artışına, farklı yollardan, 

pozitif katkı koydukları yönündedir. Eğitim sermayesinin ilköğretim ve 

ortaöğretim kayıt oranlarıyla, sağlık sermayesinin de 5 yaş altı çocuk ölüm 

oranlarıyla temsil edildiği bu araştırmada ekonomik çıktıyla nüfusun eğitim 

sağlık durumu arasında kesin bir ilişki olduğu yargısı tartışmalıdır. Aslında bu 

araştırmada söylenebilecek olan tek şey nüfusun eğitim ve sağlık durumunun 

değil sadece kayıt oranlarının ve 5 yaş altı çocuk ölüm oranlarının çıktıyla 

eşzamanlı olarak değiştikleridir. Daha açık bir anlatımla eğitim ve sağlık 

olgularının nicelleştirilmesindeki sınırlılıklar yazarlara, ekonomik büyümeyle 

eğitim ve sağlık sermayesinin ilişkili olduğu gibi iddialı bir bulguyu bilimsellik 

kılıfı içinde sunma hakkı vermemektedir. Bu bulguda sorunlu olan bir başka 

nokta da çıktının parasal olarak ölçülmesiyle ilgilidir. Özellikle eğitimli ve 

sağlıklı olma dolayımıyla işgücünün verimliliğinin artması, üretilen her bir birim 

ürün içindeki emek süresinin azalmasına yol açabilir. Parasal fiyatların 

ürünlerin içindeki ortalama toplumsal emek süresi etrafında dalgalandığını 

düşünürsek, verimlilik artışlarının ürünlerin fiyatları üzerinde deflasyonist bir 
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etki yaratacağı yargısına varabiliriz. Böylece verimlilik artışlarıyla çıktının 

parasal niceliği ters orantılı olacaktır. Neoklasik büyüme muhasebesindeki bu 

ölçme hatası neoklasik iktisatta, fiyatla değerin özdeş oldukları varsayımını 

içeren öznel değer kuramından kaynaklanmaktadır.   

  Baldacci ve diğerlerinin araştırmasında eğitim ve sağlık 

harcamalarının eğitim ve sağlık sermayesi üzerinde pozitif yönde bir etkisi 

olduğu bulgusuna da ulaşılmıştır. Bu bulgunun ilk mantıksal doğurgusu eğitim 

ve sağlık sermayesini arttırmak için eğitim ve sağlık harcamalarının 

arttırılması gerektiğidir. Oysa IMF politikalarında kamu harcamalarının, borç 

ödeme dışında azaltılması ve bütçe açıklarının minimize edilmesi 

önerilmektedir. Kamu harcamaları içerisinde en yüksek paya borç ödemeleri, 

savunma, eğitim ve sağlık harcamaları sahiptir. Dahası devletlerin, borç 

ödemelerini azaltma ve savunma harcamaları kısma yönündeki eğilimleri 

zayıf olduğundan, ilk önce eğitim ve sağlık harcamaları azaltılmaktadır 

(Mandel, 2009, s.223). Bu gerçeklik, Baldacci ve diğerlerinin araştırmasının 

bulgularıyla adına araştırma yaptıkları IMF’nin önerdiği politikalar arasındaki 

tutarsızlığı göstermektedir.  

  Araştırmanın bulgularından birisi iyi yönetişimin (good governance) 

sosyal harcamalarla sosyal göstergeler arasındaki bağlantı üzerinde 

doğrudan anlamlı etkilere sahip olduğu yönündedir. Yönetim olgusunun 

yozlaşma ve demokratik hesapverebilirlik gibi objektif olduğu iddia edilen 

göstergelere indirgenmesi ve bu göstergelerle sosyal harcamaların sosyal 

göstergeler üzerindeki etkisine ilişkin yukarıdaki bulgunun ortaya konması, 

yönetim, sosyal harcama ve sosyal göstergelere ilişkin birçok başka olgunun 

ihmal edilmesine yol açmaktadır. Herhangi bir toplumsal formasyonda sosyal 

harcamaların alanlarını ve niceliklerini küresel güçlerle, ilgili toplumdaki 

sınıfların ve grupların göreli güçlerinin etkilediği ileri sürülebilir. Bu yönüyle 

yönetim, sosyal harcama ve sosyal göstergelerin teknik ve nötr olgular değil, 

politik belirlenimlere sahip olgular olduğu ifade edilebilir. İç ve dış toplumsal 

sınıflar ve katmanların örgütlülük düzeylerinin, çıkarları konusundaki 

netliklerinin ve ideolojilerinin yaygınlıklarının, devlet bütçesinden hangi sınıflar 

için hangi alanlarda ve hangi miktarlarda harcama yapılacağı ve gelirin kimin 

çıkarına yeniden dağıtılacağı üzerinde etkili olduğu söylenebilir. Örneğin 

Boratav (2005 b, s.192), Türkiye’de dipten gelen bir dalga karşısında sermaye 
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sınıflarının gerilediği 1989-1993 yıllarında tüm bölüşüm göstergelerinin 

emekçi sınıflar lehine hızla ve çarpıcı boyutlarda düzeldiğini söylemektedir. 

Baldacci ve diğerlerinin araştırmasının ne kapsam, ne yöntem, ne de bulgular 

bölümünde bu belirleyici olgulara rastlanmamaktadır. 

 Bu araştırmada yönetişimin büyüme üzerinde de olumlu bir etkide 

bulunduğu bulgusuna da ulaşılmıştır. Bu bulgu bir yönüyle gerçektir; keza 

istikrârlı bir kapitalist hükümetin, hem içerde işgücü maliyetlerinin minimize 

edilmesi, hem de dışarıda ilgili ülkenin sermaye gruplarına yeni pazarlar açma 

ve onları koruma vb konularda işlevsel olacağı düşünülebilir5. Fakat Baldacci 

ve diğerlerinin araştırmasında yönetimin büyümeyi etkileyen bu hayati 

işlevlerine değinilmemektedir.  

 Bu araştırmanın bulgularından bir diğeri de cinsiyet eşitsizliğinin hem 

eğitim hem de sağlık göstergelerini etkilemekte olduğu yönündedir. İlköğretim 

ve ortaöğretimdeki kız öğrencilerin oranı üzerinden ölçülen cinsiyet eşitliğinin 

- gelişmekte olan ülkelerde kadınların çocuk eğitimi ve sağlığı üzerinde 

erkeklerden daha fazla rol oynamalarından dolayı - eğitim ve sağlık 

göstergelerini etkilediği iddia edilmekte ve kız çocuklarının eğitilmesi 

yönündeki müdahalelerin eğitim ve sağlık göstergelerini, erkeklerin 

eğitilmesiyle ilgili müdahalelerden daha çok etkileyeceği ifade edilmekte ve bu 

yönde önerilerde bulunulmaktadır. Bu yaklaşımın cinsiyet temelli işbölümünü 

veri alan bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Dahası bu bulguya dayanan 

önerinin, cinsiyet temelli işbölümünü ortadan kaldıracak müdahaleler yerine 

kadınların çocuk sağlığı ve eğitimi konusundaki eşitsiz rollerinin, eğitim ve 

sağlık sermayesini arttırma yönünde kullanılması gerektiğini savunan 

pragmatik bir öneri olduğu da ileri sürülebilir.  

Bu araştırmanın bulgularından birisi de gelir düzeyinin sosyal 

göstergeler için önemli olduğuna ilişkin bulgudur. Bu araştırmada gelir düzeyi 

kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılayla ölçülmektedir. Gelirin sınıflar ve 

bireyler arasındaki dağılımının içerilmediği bu yaklaşım genelleşmiş meta 

üretiminin egemen olduğu kapitalizmde sosyal göstergelerin aslında kişilerin 

kullanabildikleri gelirlere bağlı olduğu gerçeğini gizlemektedir. Bu nedenle, 

                                                 
5 Güçlü bir yönetimin kapitalist bir ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin olarak bakınız: 
Bettelheim, C. (1982). Nazizm Döneminde Alman Ekonomisi. (Çeviren: Kenan Somer). 
Ankara. Savaş Yayınları. 
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sosyal göstergelerle ölçülen metalaşmış sosyal hizmetlerden yararlanma 

düzeyiyle, kişibaşına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla arasında - gelir dağılımını 

hesaba katmadan - anlamlı bir ilişki saptamanın bilimsel olduğu söylenemez.  

 Bu araştırma çerçevesinde çeşitli senaryolara ilişkin simülasyonların 

ortaya koyduğu sanal bulgular da okuyucuyla paylaşılmıştır. İlk sanal bulgu, 

eğitim ve sağlık harcamalarının arttırılması ve yönetişimin iyileştirilmesi 

durumunda, eğitim ve sağlık göstergelerinin olumlu etkileneceği ve 

büyümenin artacağı yönündedir. Daha önce de tartışıldığı gibi, sağlık ve 

eğitim göstergelerinin sağlık ve eğitim olgularını temsil etme düzeyinin 

sınırlılığının simulasyonun bulgularını da sınırladığı söylenebilir. Bu nedenle, 

eğitim ve sağlık harcamalarının artmasının ve yönetişim iyileştirilmesinin, 

eğitim ve sağlık koşullarını değil sadece geçerliği tartışmalı eğitim ve sağlık 

göstergelerini etkilediği ileri sürülebilir. 

 Bu simülasyonlarda enflasyonun ve bütçe açığının azaltılmasıyla 

gayrisafi yurtiçi hasıla niceliği arasında pozitif bir ilişki olduğu da saptanmıştır. 

Ayrıca bu bulguların literatürle turtarlı olduğu iddia edilmektedir. Oysa bütçe 

açığının azaltılması birçok ülke örneğinde öncelikle eğitim ve sağlık 

harcamalarının kısılması anlamına gelmektedir. Eğitim ve sağlık 

harcamalarının kısılması da İSK mantığına göre eğitim ve sağlık 

sermayesinin azalması ve böylelikle büyümenin olumsuz etkilenmesi 

anlamına gelir. Benzer bir tutarsızlığa düşük enflasyon olgusuyla büyüme 

arasındaki pozitif ilişkiye dair bulguda da rastlanmaktadır. Düşük enflasyon 

çoğu durumda düşük harcama ve düşük talep düzeylerine karşılık gelir ki. 

bunların büyüme üzerinde negatif yönde etkisinin olacağı söylenebilir.  
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B- Gelir Dağılımı ile Eğitim Arasındaki İlişkileri Açıklamak Üzere 
Yapılmış Araştırmalara İlişkin Bulgular ve Yorum 
 
Araştırmanın Adı: İnsan Sermayesine Yatırım ve Kişisel Gelir Dağılımı         

(Investment in Human Capital and Personal Income 

Distribution)  

           Araştırmacı: Jacob Mincer  

                  Kaynak: The Journal of Political Economy. Vol. 66. No. 4. August   

1958. pp. 281-302. 

                   Yayıncı: The University of Chicago Press 

 
Araştırmanın Betimlenmesi 
Mincer’in 1958 tarihli bu araştırması İSK’nın gelir dağılımına ilişkin 

temel tezlerinin ortaya konulduğu ilk çalışmalardandır. Mincer, araştırmanın 

giriş bölümünde çağdaş araştırmaların eşitsizliğin nedenlerini araştırmaktan 

çok ekonomik etkinliğin çeşitli yönlerine, özellikle de tüketici davranışlarına, 

yoğunlaşmış olduğunu ifade etmektedir. Mincer, gelir eşitsizliğine ilişkin 

olguların istatistiksel frekans dağılımlarında doğrudan kendilerini ortaya 

koymadıklarını, bu olguların istatistiksel yapılarda fark edilmelerinin ve 

yorumlanmalarının gerektiğini belirtmektedir.  

 Mincer’e göre gelir eşitsizliği, istatistiksel frekans dağılımlarının 

parametreleri ve biçimleri üzerinde gözlenebilir olmasından dolayı, kişisel gelir 

dağılımının belirleyenlerine ilişkin teoriler - operasyonel olacaklarsa – 

gözlenebilir istatistiksel yapıların özelliklerini tahmin etmek zorundadırlar. Bu 

yüzden Mincer, araştırmasının giriş bölümünde, gelir dağılımını bireysel 

yeteneklerin dağılımıyla, mülklerin dağılımıyla ve şansla ilişkilendiren önceki 

teorileri tartışmaktadır. Bu tartışmasında Mincer bu teorilerin bireysel gelir 

dağılımını ve eşitsizliğini açıklamakta zaman zaman iktisat dışı olgulara 

başvurduklarını ve bunun dağılımın ekonomisi hakkında ışık tutucu 

olmadığını belirtmektedir. Mincer, ekonomi dışı faktörlerin gelir dağılımı 

üzerinde etkileri olabileceğini kabul etmekte ama herhangi biri, ekonomik 

etkinliğe ilişkin rasyonel optimizasyon peşindeki davranışı genel olarak 

reddetmiyorsa, ekonomik etkinlikten nadiren bağımsız olan bireysel tercih 

faktörünün, kişisel gelir dağılımı çözümlemelerinde dikkate alınmamasını 
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anlaşılmaz bulmaktadır. Bu nedenle Mincer’e göre kişisel gelir dağılımın 

ekonomik çözümlemesinde başlangıç noktası, rasyonel tercih (seçim) 

teorisinin doğurgularının araştırılması olmalıdır. Mİncer bu konuda, 

Friedman’ın (1953; aktaran, Mincer, 1958), bireysel tercihin kişisel gelir 

dağılımını iki yoldan etkilemekte olduğuna ilişkin görüşlerini okuyucuyla 

paylaşmaktadır. Bu yollardan birincisi ki Friedman (1953; aktaran, Mincer, 

1958) modelini bunun çevresinde inşa etmiştir, risk almaya ve dolayısıyla 

farklı gelir getirme olasıklarına sahip alternatifler konusundaki tercihlere ilişkin 

farklılıklardır. Friedman (1953; aktaran, Mincer, 1958) böylesi bir modelin, en 

az diğer teoriler kadar toplam gelir dağılımının öne çıkan özelliklerini yeniden 

üretebileceğini söylemektedir. Friedman’ın sözünü ettiği diğer yol daha 

tanıdıktır. Friedman’a göre rasyonel tercihin ima ettiği bu ikinci olgu elde 

edilen çeşitli gelirlerle ilişkili olan avantaj ve dezavantajların tazmin edilmesi 

ile ilgilidir. Tazmin edilme olgusu gelir farklılıklarının oluşumunda belirleyicidir 

(Friedman, 1953; aktaran, Mincer, 1958). Mincer, bu tazmin etme ilkesinin 

önemli bir boyutunu toplam gelir dağılımının belirli özelliklerine ışık tutacak bir 

modele yerleştirmekte ve tazmin edilen değişkeni, işgücünün yetiştirilme 

sürelerindeki farklılıklar olarak saptamaktadır.  

 Mincer (1958, s. 284), bu araştırmasının dayandığı modeli belirli 

varsayımlara başvurarak kurmaktadır: 
Farzedekin ki bütün bireyler eşit yeteneklere ve herhangi bir işe girmek 
için eşit fırsatlara sahip olsunlar. Ama meslekler, gerek duyulan 
yetiştirme miktarı açısından farklılık arzetsinler. Yetiştirme zaman alır ve 
yetiştirme için harcanan her fazladan yıl bireyin kazançlarını bir yıl 
erteler ve onun kazanç yaşam süresini azaltır. Uygun olması açısından, 
farzedin ki bir yıllık yetiştirme, kazanç elde edilen toplam yılları bir yıl 
azaltsın. Eğer farklı sürelerde yetiştirme almış bireyler yetiştirme 
maliyetleri için tazmin edileceklerse, yaşam boyu kazançların net 
bugünkü değeri meslek seçimi yapıldığı zaman noktasında eşitlenmek 
zorundadır. Eğer başka bir geçici varsayım ekler ve gelir akışlarının 
çalışma yaşamı boyunca değişmediğini varsayarsak, tazmin edici gelir 
farklılıklarının miktarını yetiştirme maliyetlerindeki farklılıklara göre 
tahmin etmek mümkün olur.  

 

 Mincer yetiştirme maliyetlerinin yetiştirme süresine iki yolla bağlı 

olduğunu ifade etmektedir. İlki yetiştirme süresi boyunca kazançların 

ertelenmesi, ikincisi harçlar ve kitaplar gibi eğitim hizmetlerinin ve eğitim 

ekipmanlarının -yaşam giderleri dışındaki- maliyetleridir.  
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 Mincer modelini, öncelikle eğitim hizmetlerinin maliyetini sıfır olarak 

varsayarak aşağıdaki gibi ortaya koyuyor:  

 
Gelecekteki kazançları iskonto etme süreci “süreksiz” olduğunda, 

yetiştirmeye başlama noktasında gelecekteki kazançların bugünkü değeri 

aşağıdaki gibi formülleştirilmektedir: 

 
Kazançları iskonto etme süreci “sürekli” olarak kabul edildiğinde ise 

formül aşağıdaki biçime dönüşmektedir: 

 
Benzer biçimde “n-d” yıl yetiştirme alan bireylerin yaşamboyu 

kazançlarının değeri aşağıdaki formülle temsil ediliyor: 

 
Yukarıdaki denklemlerden yola çıkarak aralarında aldıkları yetiştirme 

süresi açısından gelir farkı olan bireylerin gelirlerinin hangi oranda farklı 

olduğu (kn, n-d) bu bireylerin yaşamboyu kazançlarının bugünkü değeri 

eşitlenerek (Vn = Vn-d) hesaplanıyor ve bu yolla aşağıdaki rasyoya ulaşılıyor: 
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Yukarıdaki denklemden “kn, n-d” ‘nin (a) birden büyük, (b) r’nin artan ve 

(c) Ä  ‘nin azalan bir fonksiyonu olduğu görülmektedir. Bir başka ifadeyle, 

bekleneceği gibi, (a) daha çok yetiştirme almış insanlar daha yüksek yıllık 

ödeme almaktadırlar; (b) yaşam boyu gelirleri iskonto etme oranı (r) ne kadar 

yüksekse, yani gelir ertelemenin bedeli ne kadar yüksekse, aralarında “d” yıl 

yetiştirme süresi farkı bulunan kişilerin kazançları da o ölçüde 

farklılaşmaktadır; (c) çalışma yaşamının genel süresi (Ä ) ne kadar kısaysa, 

yani yetiştirmenin maliyetleri göreli olarak daha kısa sürede tazmin 

edilecekse, gelir farkları da daha yüksek gerçekleşecektir.  

 Mincer yukarıdaki bu sonuçların çok açık olduğunu belirtmektedir. 

Mincer’e göre daha az açık olan bulgu “kn, n-d” ‘nin - yetiştirme süreleri 

arasındaki fark “d” sabitken - “n”’nin (yetiştirme süresinin) artan bir fonksiyonu 

olmasıdır. Örneğin 10 yıl ve 8 yıl eğitim almış kişiler arasındaki göreli gelir 

farkları, 4 yıl ve 2 yıl eğitim almış bireyler arasındaki gelir farklarından daha 

fazladır. Bu yüzden aralarında sabit bir yetiştirme süresi farkı (d) olan bireyler 

için yıllık kazançların en az oranı, bir başka ifadeyle (d) yıl yetiştirme almış 

bireylerle hiç yetiştirme almamış bireyler arasındaki yıllık kazanç oranı 

aşağıdaki gibi olacaktır:  

 
 Yukarıdaki rasyodan Mincer temel bir sonuç çıkarmaktadır: “kn, n-d“ 

rasyosundaki “n” ‘e bağlı değişim önemsiz olduğu için bu rasyo bir sabit (k) 

olarak düşünülebilir. Çeşitli yetiştirme düzeylerine karşılık gelen yıllık 

kazançlarda, yetiştirme süreleri arasındaki fark (d) kadar farklılaşma 

olmaktadır. Ayrıca bu fark toplanan bir sabite göre değil, çarpılan bir sabit 

(k)’ya göre değişmektedir.  

 Mincer’e göre bu sonuç yetiştirme maliyetleri de gelir erteleme 

maliyetleri gibi modele dâhil edilse dahi değişmeyecektir. Zaten modelin temel 

amacı yıllık kazançlardaki dağılımı sadece yetiştirmenin işgücü içindeki 

fonksiyonu olarak ortaya koymaktır. Bu fonksiyon yazara göre çok basit bir 

biçimde şöyle de ortaya konulabilir: İşgücü içindeki yetiştirme dağılımı veri 

alındığında, “k” bir çevirme faktörü olarak yetiştirme dağılımını yıllık 

kazançların dağılımına çevirir. Bu nedenle yazara göre, kazançların teorik 
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dağılımına ilişkin yargılarda bulunmadan önce bu modelin evrenindeki 

yetiştirme dağılımını dikkate almak gerekmektedir.    

 Özdeş yetenekler ve eğitime erişmede eşitlik konusundaki en sıkı 

varsayımlara göre mesleki seçimin ya da farklı yetiştirilme süreleri arasındaki 

tercihin bir zevk konusu olduğunu belirten Mincer, buna rağmen verili 

konjonktürde, zevklerin normal dağıldığı (simetrik dağıldığı) varsayılsa bile 

yetiştirmenin dağılımının hangi biçimde ortaya çıkacağının açık olmadığını 

ifade etmektedir. Mincer, yetiştirmenin dağılımının simetrik olduğunun 

varsayılması durumunda bile kazançların yıllık dağılımının simetriden “pozitif 

çarpıklık (positive skewness)” yönünde uzaklaşacağını söylemektedir. Yazar 

bunun temel nedeninin “k” sabitinin yetiştirme düzeyi artıkça artması gerçeği 

olduğunu belirtmektedir. Mincer daha sonra bu etkiyi basıklığa ilişkin istatistik 

formülleriyle okuyucuya matematiksel olarak göstermektedir. 

 Yazar ardından, araştırmasını dayandırdığı basit modeli yeni 

değişkenler ekleyerek geliştirmiş ve bu değişkenlerin kazanç farklılıkları 

üzerindeki etkilerini okuyucuyla tartışmıştır. Yazarın bu çerçevede tartıştığı ilk 

yeni değişken iş tecrübesidir. İş tecrübesi Mincer’e göre öğrenme sürecinin en 

önemli parçasıdır. Yazar, formel eğitimin okulda geçen süreyle ölçülmesi gibi, 

tecrübenin de, modele, işte geçirilen süre olarak dâhil edilebileceğini ifade 

etmektedir. Bu yapıldığında meslek-içi gelir değişim kalıpları ortaya çıkacaktır. 

Tanım gereği herhangi bir mesleğin her bir üyesi için formel eğitim süresi eşit 

olacaktır. Ayrıca verimlilik formel eğitim artı iş tecrübesinin bir fonksiyonu 

olduğu için yaşın da bir fonksiyonu olacaktır. İş tecrübesinin modele dâhil 

edilmesiyle, daha önce başvurulan, bireyin gelir sağladığı süre içindeki her bir 

dönemde gelirinin aynı olacağı yönündeki varsayımı gevşetmek 

gerekmektedir. Çünkü işte geçirilen zamana bağlı olarak biriken beceri ve 

deneyim, bir sonraki dönemdeki kazançları arttıracaktır. Fakat yaşın 

ilerlemesinin özellikle fiziksel efor ya da motor becerileri gerektiren işlerde 

üretkenlik düşüşüne neden olacağı ve bu yüzden yaşamboyu kazanç 

eğrisinin, birçok başka büyüme eğrisinde olduğu gibi ters U biçiminde 

belireceği söylenebilir.  

 Mesleklerin gerek duydukları farklı yetiştirme sürelerinin tazmin 

edilmesi ve farklı kazançlar biçiminde ortaya çıkması ilkesi kazançların yaşam 

boyu değişimlerini gösteren eğri eğimli olduğunda da – örneğin ters U 
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biçiminde- geçerlidir. Bu noktada Mincer şöyle bir soru ortaya atmaktadır: 

“Farklı mesleklerin yaşamboyu gelir eğrilerinin eğimleri arasındaki farklılığa 

ilişkin nasıl bir açık varsayım ortaya konulabilir?” Keza bu eğrilerin eğimlerinin 

farklı olması meslek gruplarının kazançları arasındaki farklılığı gösterir. 

Mincer, gündelik bir gözlemin, üretken performansın yaşa göre değişim 

kalıplarının meslekler arasında ve bireyler arasında farklılaştığını ortaya 

koyduğunu söylemekte ve bu konuyla ilgili yapılmış bir araştırmanın 

sonuçlarını aktarmaktadır: Bu araştırma sonucunda, (a) karmaşıklık düzeyi 

yüksek ve daha yüksek beceriler isteyen işlerde üretken performansın yaşa 

göre arttığı; (b) beden emeğiyle yapılan işlerde yaşa göre üretken performans 

artışının daha az ve üretkenlik düşüşünün daha erken olduğu; (c) aynı 

görevin yerine getirilmesinde, daha fazla eğitim almış ve daha yetenekli 

kişilerin üretken performanslarının daha hızlı büyüdüğü ve daha uzun 

sürdüğü bulgularına ulaşılmıştır. Mincer’e göre bu bulgular, daha fazla 

yetiştirme gerektiren işlerde tecrübenin üretkenliği, daha güçlü olarak 

etkilediğini göstermektedir. Daha fazla yetiştirme gerektiren işlerde iş yaşamı 

boyunca üretken performansın artış eğrisi ne kadar dikse, kazançların artış 

eğrisi de o kadar diktir. Mincer, bu değerlendirmeler ışığında araştırmanın 

girişinde başvurulan yaşamboyu kazanç eğrisinin yatay olduğu biçimindeki 

varsayımı, kazançların zaman eğrilerinin eğimlerinin formel yetiştirme 

süresine bağlı olarak farklılaştığı varsayımıyla değiştirmek gerektiğini ifade 

etmektedir.  

 Mincer, özetle şu sonuca varıldığını söylüyor: Yetiştirme sürelerindeki 

farklılıklar hem meslekler arasındaki kazanç düzeyleri farklılıklarına hem de 

yaşam boyu kazanç eğrilerinin eğimleri arasında farklılıklara yolaçmaktadır. 

Ayrıca bu farklılıklar sistematiktir ve herhangi bir mesleğin mesleki 

hiyerarşideki konumu ne kadar yüksekse, kazanç düzeyleri o ölçüde yüksektir 

ve yaşamboyu kazanç eğrisinin eğimi de daha diktir.  

 Mincer bu bulguların ampirik inceleme açısından iki önemli doğurgusu 

olduğunu belirtmektedir: 

 1- Bu araştırmada, başvurulan varsayımlara bağlı olarak, meslek-içi 

kazanç farklarının sadece yaşın fonksiyonu olduğu kabul edilmektedir. 

Böylece, daha fazla yetiştirme almış işçi gruplarının yaşamboyu kazanç 

eğrilerinin daha dik olduğunu söylemek; daha fazla yetiştirme gerektiren bir 
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meslek grubu içinde birbirlerinden yaşça farklı iki işçinin kazançları arasındaki 

farkın, daha az yetiştirme gereken başka bir meslek grubu içindeki -birinci 

gruptaki işçilerle aynı yaşlarda olan- iki işçi arasındaki kazanç farkından daha 

fazla olacağı anlamına gelmektedir. Mincer’e göre bu sonuç, kendi başına, iki 

grup içindeki gelir dağılımı hakkında sonuç çıkarmak için yeterli değildir. Bu 

yüzden meslek grupları içindeki yaş dağılımının da dikkate alınması 

gerekmektedir. Örneğin herhangi bir meslek grubu içindeki bireyler benzer 

yaşlardaysalar, bu grubun içindeki gelir farklılaşması, farklı yaşlardaki işçileri 

içeren meslek gruplarındaki gelir farklılaşmalarından daha az olacaktır. Bu 

noktada Mincer, istatistiklere dayanarak meslek grupları içindeki yaş 

dağılımının benzer olduğunu ve daha önceki varsayımlara dayanarak da -

meslek içi yaş kompozisyonunu değiştirebilecek- meslekler arasında geçişin 

istisna olduğunu göstermektedir. Böylelikle herhangi bir meslek içindeki 

kazanç dağılımı, sadece ilgili mesleğin -yetiştirme süresine göre belirlenen- 

hiyerarşik konumu yükseldikçe artmaktadır.  

 2- Mincer modelinde aynı yaş grupları içindeki gelir farklarının ilgili yaş 

grubunun üyelerinin mesleki farlılıklarından kaynaklandığını ifade etmekte ve 

bu meslekî kategorilere karşılık gelen gelir farklarının yaş arttıkça arttığını 

eklemektedir. Yazar, kazançların yaşamboyu kalıplarının paralel olmadığını 

ve deneyim süresine bağlı olarak gelirlerin birbirlerinden uzaklaşmasının, 

genç yaş gruplarından daha yaşlı gruplara doğru ilerledikçe arttığını 

söylemektedir. Mincer yukarıdaki ki yargının, gelirler arasındaki dağılımın 

hem mutlak değerleri, hem de göreli değerleri için geçerli olduğunu 

belirtmektedir. Yazar, gelirler arası farkların yaş grupları içindeki dağılımı 

hakkındaki yargılarını aşağıdaki grafik yardımıyla açıklamaktadır:  
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Grafik 1 – Gerektirdikleri yetiştirme süreleri açısından farklılaşan mesleklerin hipotetik 
yaşam boyu kazançları  

 
          Kaynak: Mincer, 1958, s. 289 

Yukarıdaki grafikte “ABU”  çok az yetiştirme süresi gerektiren bir 

mesleğin yaşam boyu kazanç eğrisini; “CBT” ise daha çok yetiştirme 

gerektiren bir mesleğin yaşamboyu kazanç eğrisini göstermektedir. Mincer 

öncelikle, az yetiştirme gerektiren meslekte kazançlar arası farkın diğer 

mesleğe göre daha az olduğunu söylemektedir. Bu farklar (ya da mutlak 

dağılım) eğrilerin eğimi ya da “UL”  ve “UT” parçalarıyla gösterilerilebilir. Gelir 

düzeyleri sırasıyla “US” ve “TS” nin yükseklikleriyle temsil edilirler. Çok açıktır 

ki UL/US <  TL/TS olacaktır. Bir başka ifadeyle mesleğin mesleki 

hiyerarşideki konumu yükseldikçe, yani mesleğin gerektirdiği yetiştirme süresi 

arttıkça, kazançlar arasındaki göreli fark artacaktır. İkincisi, TS/US oranı yaşa 

bağlı olarak artacaktır: TS/US > T’S’/U’S’. Bu, kazançlar arasındaki yüzde 

cinsinden fark, yani kazançlar arasındaki göreli fark, genç bir yaş grubundan 

daha yaşlı bir gruba doğru gidildikçe artacaktır.  

 Mincer yukarıdaki açıklamalardan sonra toplam gelir dağılımı bahsine 

dönmekte ve buraya kadar söylediklerini toplam gelir dağılımıyla 

ilişkilendirmektedir. Öncelikle meslek-içi farklılıkların, meslekler-arası 

farklılıklara eklenmesiyle toplam gelir dağılımındaki eşitsizliğin artacağını öne 

süren Mincer, bununla birlikte meslek-içi farklılıkların eklenmesiyle meslekler-
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arası farklılıkların kendilerinin de artacağını ifade etmektedir. Son olarak 

Mincer ortaya çıkan toplam gelir dağılımı eğrisinin pozitif olarak çarpık 

olacağını ifade etmekte ve bunun nedenlerini tartışmaktadır.  

 Mincer, ardından, araştırmasında “Teorik Kavramlar ve Onların Ampirik 

Karşılıkları” başlığını kullandığı bölüme geçmekte ve buraya kadar 

başvurduğu yetiştirme, gelir, yaşamboyu gelirler vb. kavramların ampirik dile 

tercüme edilmelerinde yani ayırt edilmelerinde ve ölçülmelerinde karşılaşılan 

sorunlardan bahsetmektedir. Bu türden bir tercümenin mükemmel 

olamayacağını çünkü kavramların kesin ampirik temsilinin mümkün ve bazen 

de istenilr olmadığını söylemektedir. Örneğin ilgili yıllık gelir dağılımlarına 

ilişkin veriler aynı bireyin çeşitli yaşlardaki gelirine değil, farklı yaşlardaki 

bireylere aittir. Mincer’e göre, yetiştirme ve tazmin edilme gibi teorik 

kavramların ampirik temsili boylamsal (longitudinal) bir veri kümesini 

gerektirirken, bu veriler kesit verileri biçiminde araştırmaya dâhil edilmek 

zorundadır. Yine de Mincer kesit verilerin araştırma sonuçlarını anlamlı bir 

biçimde etkilemeyeceğini nedenleriyle tartışmaktadır.  

 Mincer’e göre, kuramsal kavramların ampirik dile tercümesinde 

karşılaşılan bir başka sorun yetiştirme kavramının ölçülmesinde ortaya 

çıkmaktadır. Yetiştirmeyi formel eğitimde ve işte geçirilen süre olarak temsil 

eden Mincer, işte geçen sürenin yaşla temsil edilebileciğini, bunun sorunsuz 

olduğunu, fakat iş dışındaki yetiştirmenin ölçüsü olarak formel eğitimde geçen 

sürenin kullanılmasının sorun doğurabileceğini ifade etmektedir. Mincer bu 

sorunun, nüfus sayımlarından elde edilen bitirilen okul ile ilgili verilerin 

meslekî, ticâret ve iş okullarıyla çıraklık gibi hizmetiçi eğitimleri kapsamaması 

nedeniyle ortaya çıktığını belirtmektedir. Dahası nüfus sayımlarının okul 

sınıflandırmasıyla ilgili sunduğu verilerin, diğer değişkenlerle birlikte 

sınıflandırılmaması da ilgili verilerin kullanılabilirliğini azaltmaktadır. Bu 

yüzden Mincer, formel yetiştirmenin, anlamlı ama her zaman 

nicelleştirilemeyen göstergesinin meslekî statü olduğunu söylemektedir. 

Mincer, mesleklerin gerektirdikleri yetiştirme ya da insan sermayesi miktarına 

göre dikey olarak gruplandırılabilmesi durumunda, yetiştirme sürelerine ilişkin 

bir indeks oluşturulabileceğini ifade etmektedir. Yazar, kendisinin bu 

araştırmada formel yetiştirmeyi ölçmek için hem eğitimi hem de mesleği 

birlikte kullandığını da eklemektedir. 
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 Gelirlere ilişkin olarak Mincer, toplam gelirlerden çok kazançların ve 

ailelerden çok bireylerin, bu araştırmanın teorik kavramlarına karşılık 

geleceğini söylemektedir. Yazar, gelir alan kişileri 25 yaş ile 65 yaş arasıyla 

sınırlamanın daha istenilir olduğunu da belirtmektedir. Böylelikle yetiştirmeden 

geçmiş işgücüyle, henüz emekliye ayrılmamış işgücünün büyük bir kısmına 

ilişkin veriler araştırmada kullanılabilir olmaktadır. Ayrıca, çalışılan saatlerdeki 

farklılıklarının araştırma sonuçlarını etkilememesi için ya yıllık kazançlar ya da 

saatlik kazançlar kullanılmalıdır. Mincer, ne yazık ki bu kriterlere uyan verilerin 

mevcut olmadığını ve bu nedenle kendisinin farklı tanımlarla üretilmiş farklı 

verileri kullanmak zorunda kaldığını ve bu durumun teoriyle olgular arasındaki 

olası tutarsızlık kaynaklarından birisi olarak düşünülmesi gerektiğini öne 

sürmektedir. 

  Mincer kuramsal ve ampirik düzlemler arasındaki ilişkiye dair bu 

tartışmalardan sonra, modelinin ortaya koyduğu gelirle yetiştirme süresi 

arasındaki ilişkileri örnekleyen araştırmaları okuyucuyla paylaşmaktadır. 

Örneğin 1939-1949 arasındaki nüfûs sayımı verilerinden yararlanarak yapılan 

bir araştırmada6, genç insanlarla en yüksek gelir aldığı yaşa ulaşmış insanlar 

arasındaki gelir farkının, kolej mezunları arasında, daha az eğitim almış 

olanlar arasında olduğundan daha fazla olduğu saptanmıştır.   

Mincer daha sonra modelinin ortaya çıkardığı gelir dağılımının pozitif 

basıklığı (positive skewness) yönündeki sonucu gelir farklılaşmasını (income 

dispersion) ve toplam basıklığı, teorik ve gerçekleşmiş düzlemlerde ayrı ayrı 

hesaplayarak karşılaştırmaktadır. Yazar, bu karşılaştırmalar sonucunda 

yetiştirme faktörünün, - iş yaşamı boyunca gelirlerin eşit aktığı varsayımı 

altında - varolan farklılaşmanın ve basıklığın yaklaşık olarak üçte birini 

açıkladığının ortaya çıktığını söylemektedir. Yaş değişimi göz önünde 

alındığında ise teorik olarak hesaplanan farklılaşma çok az, basıklık ise 

dikkate değer ölçüde artmaktadır.  

 Mincer araştırmasına yaş ve gelir farklılaşması arasındaki ilişkiye dair 

Fisher’in yaptığı bir çalışmadan7 örnek vererek devam etmektedir. Bu 

                                                 
6 H. P. Miller, Income of the American People (New York: John Wiley ve Sons, 1955), pp.65-
68. 
7 Fisher, J. (1952). Income, Spending, and Saving Patterns of Consumer Units in Different 
Age Groups. Studies in Income and Wealth. XV. New York: National Bureau of Economic 
Research. 1952. p. 83. 
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çalışmada yaşın ilerlemesiyle gelir yoğunlaşması arasında bir ilişki 

bulunmuştur. Bu ilişki bu araştırmada aşağıdaki grafik yardımıyla 

gösterilmiştir:  
Grafik 3- ABD’de yaşa göre erkek işçilerin 1953 yılı gelirlerinin Lorenz eğrileri  

 
Kaynak: U.S. Census Bureau, Current Population Reports, Consumer Income, Ser. P-60, No.16, Table 3, 
p.13 (aktaran, Mincer, 1958, s.295).  
 
 
Grafik 3 yaş grubu büyüdükçe gelir dağılımının yaş grubu içinde daha 

eşitsiz hale gelmesi olgusunu göstermektedir. Yazara göre bu ilişki bu 

çalışmanın en ilginç ve belki de en önemli bulgularından birisidir. 

Alınan gelirler alınan eğitim süresine göre sınıflandırıldığında ise; gelir 

farklılaşmasındaki yetiştirme süresine göre artış aşağıdaki grafikte 

gösterilmektedir:  
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Grafik 4- Eğitim ve gelir eşitsizliği, ABD, 1946 (25-65 yaş arası kentli erkekler)  

 
Kaynak: U.S. Census, Current Population Reports, Ser. P-60, No.3, Table 13, p.22 (aktaran, Mincer, 1958, 
s.296). 
 

Yaş grubuyla gelir dağılımı arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki de alınan 

eğitimin süresiyle gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi gösteren yukarıdaki grafikte 

yer almaktadır. Bu grafik, eğitim süresi arttıkça çeşitli eğitim sürelerine karşılık 

gelen her bir grubun içindeki gelir dağılımı eşitsizliğinin artması olgusunu 

göstermektedir.  

Mincer yukarıdaki tabloları aktardıktan sonra, bu defa da meslek ve 

gelir farklılaşması arasındaki ilişkileri ampirik verilerle tartışmaktadır. 

Aşağıdaki grafik çeşitli mesleklerle gelir farklılaşması arasındaki ilişkileri 

göstermektedir: 
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Grafik 5- Tarımdışı istihdam edilmiş erkeklerin ücret ve maaş gelirleri, ABD, 1953 (14 
yaş ve üstü) 

 
Kaynak: U.S. Census Bureau, Current Population Reports, Consumer Income, Ser. P-60, No.16, Table 5, 
p.16 (aktaran, Mincer, 1958, s.297). 

  

Yukarıdaki tabloda sunulan nüfus bilgilerine dayalı sonuçlar, Mincer’in 

modelinde ortaya konulan gelir eşitsizliğinin, yönetim ve profesyoneller grubu 

içinde, büro çalışanları ve vasıflı kol emeği gruplarında olduğundan daha 

fazla olması gerektiği yönündeki önermeyle tutarlıdır. Fakat vasıfsız gruplarda 

diğer gruplardan daha fazla gelir eşitsizliği gözlenmiştir. Mincer, ortaya 

koyduğu teorik modelle ampirik veriler arasındaki bu son tutarsızlığı, vasıfsız 

işçilerin toplam çalışma sürelerinden bağımsız olarak gelir dağılımı 

çözümlemesine dâhil edilmelerine bağlamaktadır. Mincer ayrıca 

hesaplamalardan yarı zamanlı yıllık gelir elde eden gruplara ilişkin verilerin 

çıkarılması ölçüsünde ampirik sonuçların teoriyle örtüşeceğini de 

söylemektedir. 

Yazar daha sonra bir sorun ve bu sorunla ilgili bir soru ortaya 

koymaktadır: Mesleki konumla, geniş meslek grupları için meslek-içi gelir 

farklılaşması arasındaki ilişkiye dair ortaya atılan hipotetik ilişki, meslek 

grupları daha ayrıntılı sınıflandırılsa da geçerli midir?  Mincer, böylesi bir 
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soruya cevap verebilmek için, geniş mesleki grupları, bu grupları oluşturan 

bileşkelerine göre daha ayrıntılı olarak sınıflandırmak ve bu sınıfların içindeki 

gelir farklılaşmalarını incelemek gerektiğini ifade etmektedir. Mincer, bunun 

için meslekleri gerektirdikleri yetiştirme sürelerine ve becerilere göre geniş 

meslek kategorilerine başvurmadan sıralamanın gerektiğini, fakat çok sayıda 

meslek olduğu için bu işin çok zor olduğunu belirtmektedir. Dahası sıralama 

ölçütlerine ilişkin yeterli verilere ulaşmak da mümkün değildir. Bunun yerine 

Mincer, meslekleri sınıflandırmak için gerekli olan kriterin zımnî olarak kendi 

modelinde bulunduğunu söylemektedir. Mincer, kendi modelinde kazanç 

farklılıklarının, yetiştirme süresindeki farklılıklara göre belirlendiğini ifade 

etmektedir. O halde, model çerçevesinde, meslek-içi gelir farklılaşması 

düzeyinin, mesleğin konumuyla (meslek hiyerarşisindeki yeriyle) ilişkili olduğu 

yönündeki önerme, eş bir önermeyle, yani, meslek-içi gelir farklılaşmasının, 

mesleklere ilişkin kazanç düzeyleri ile ilişkili olduğu yönündeki önermeyle 

değiştirilebilir. Böylece Mincer, meslek gruplarının ortalama kazançlarının, 

onların meslekî konumlarının göstergesi olarak kullanılabileceğini 

söylemektedir. Mincer, meslek-içi gelir farklılaşmasının da farklı kazanç 

ortalamalarına sahip (ya da mesleki hiyerarşideki konumları farklı) meslekler 

için karşılaştırılabileceğini eklemektedir. Yazar, pratikte, mesleklerin kazanç 

düzeylerinin, onların meslekî konumunun göstergesi olduğu yönündeki bu 

basit varsayımın her zaman savunulamayacağını, keza gelir düzeylerini 

mesleki konumdan farklı değişkenlerin de etkilemekte olduğunu 

belirtmektedir. Yine de bu değişkenler belirlenip bunların etkileri ortadan 

kaldırıldığında, meslekî gelirle meslekî konum arasında “ + 0.77 “ düzeyinde 

bir korelasyon olduğu hesaplanmıştır.  

Mincer araştırmasına, toplam gelir dağılımının meslek ve yaş dışında 

farklı kriterle birlikte düşünülmesi durumunda nelerin ortaya çıkacağını 

tartışarak devam etmektedir. Örneğin, ücretler ve maaşlar endüstriye göre 

sınıflandırıldığında, endüstriler içindeki gelir dağılımı, endüstrilerin mesleki 

kompozisyonunu yansıtacaktır. Mincer, emeğin bütünüyle kullanıldığı 

varsayımı altında, herhangi bir endüstri içindeki gelir farklılaşmasının, göreli 

olarak daha fazla yönetici ve profesyonel istihdâm eden endüstrilerde, göreli 

olarak daha az yönetici ve profesyonel istihdâm eden endüstrilerden daha 

fazla olacağını belirtmektedir. O halde, meslekî kompozisyon ya da ortalama 
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insan sermâyesi düzeyi, endüstri içi gelir farklılaşmasının temel nedeni 

olacaktır.  

Mincer, işgücünün renk, cinsiyet ve aile statülerine göre 

sınıflandırılması durumunda, bu sınıfların içindeki gelir farklılaşmasının da 

ilgili sınıfın mesleki ve yaşa ilişkin nitelikleri tarafından belirleneceğini ileri 

sürmektedir. Mincer özetle, ilgili grubun aldığı yetiştirmenin miktarı arttıkça, 

grup içi gelir farklılaşmasının da artacağını belirtmektedir. Bu çerçevede şu 

sonuçlara ulaşıldığını söylemektedir: 

- Tam yıl istihdam edilmiş beyaz olmayan işçiler arasındaki gelir 

dağılımı eşitsizliği, tam yıl istihdam edilmiş beyaz işçilerin arasındaki gelir 

dağılımı eşitsizliğinden daha azdır.  

- Aynı şekilde kadın işçilerin gelirleri de erkek işçilerin gelirlerine göre 

daha az farklılaşmaktadır.  

- Aile reisi konumundaki erkek işçilerin gelirleri arasındaki farklılaşma 

bekâr erkekler arasındaki gelir farklılaşmasından daha fazladır. 

Mincer, araştırmasını bu araştırmanın buraya kadar tartışılan 

bulgularını kısaca özetleyerek bitirmektedir.  

 

 
Araştırmanın Çözümlenmesi 

 Mincer’in bu araştırması, pozitivizmin birçok ön kabulüyle tutarlıdır. 

Öncelikle Mincer’in, pozitivizmin gerçekliğin basit olduğu yönündeki 

önkabulüne örtük olarak başvurduğu ileri sürülebilir. Keza, Mincer bu 

araştırmasında modelini basitten karmaşığa doğru ne kadar geliştirdiğini iddia 

ederse etsin, aslında modeli, gelir dağılımı gerçekliğini çok basit olarak iki 

değişkenle açıklamaktadır. Hançerlioğlu (1975, s.31), değişmenin sürekli ve 

sonsuz olması nedeniyle bilginin her zaman tamlığın doğrultusunda ilerleyen 

eksik ve tamamlanmamış bir süreç olduğunu ve her zaman da böyle 

kalacağını söylemektedir. Hançerlioğlu’nun söylediklerine gerçekliğin, yeterli 

nitelik ve sayıdaki olgunun içerilmesi durumunda bile, bilgisine ancak 

yaklaşılabilecek bir özellik gösterdiği ve sınırlı sayıda değişkenle bütünüyle 

açıklanamayacağı biçimindeki yargılar da eklenebilir. Bu çerçevede, Mincer’in 

gerçekliği basit olarak ve belirli önkabullere dayanarak temsil edebilmek için 
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bazı olguları, ne kadar belirleyici olurlarsa olsunlar modeline dâhil etmeyerek 

modelinin basitliğini indirgemecilik pahasına koruduğu düşünülebilir. 

Mincer’in modelinde gelir dağılımıyla gelir dağılımının belirleyenleri 

arasındaki ilişki, pozitivizmle tutarlı bir biçimde tek yönlü olarak kurulmuştur; 

yani, gelir dağılımı sonuçtur ve bu sonucu yetiştirilme süresi ve iş tecrübesi 

belirlemektedir. Oysa gelir düzeyi aynı zamanda alınan eğitimin türünü ve 

süresini etkileyen önemli bir nedendir de8. Genelleşmiş meta üretiminin hâkim 

olduğu bir toplumda, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin de metalaşmakta 

oldukları dikkate alınırsa, herhangi bir kişinin eğitim ve sağlık hizmetlerinden 

yararlanmasının, o kişinin en azından ailesinin gelir düzeyine bağlı olduğu 

gerçeğine bu araştırmada değinilmediği söylenebilir.  

 Mincer’in bu araştırmasının pozitivizmin bilginin keşfedildiği ve ortaya 

çıkarıldığı biçimindeki önkabulüne de örtük olarak dayandığı ileri sürülebilir. 

Örneğin Mincer istatistiksel verilerin tek başına açıklayıcı olmadıklarını, bu 

verilerden gelir dağılımına ilişkin sonuçlar çıkarmak için araştırmacının bu 

verileri işlemesi ve bu verilerde saklı olan bilgiyi ortaya çıkarması gerektiğini 

söylemektedir. İstatistiksel yöntemlerin ve verilerin kullanımının bile, kimi 

zaman objektif olmadıkları dikkate alındığında (Beder, 1991), istatistiksel 

verilere dayalı olarak kurulan (keşfedilmeyen) bilginin, araştırmacının öznel 

koşullarından bağımsız olmadığı ileri sürülebilir.  

 İktisadî kategorileri birer yapı olarak tarihdışına çıkartan anaakım 

iktisatın bu özelliği pozitivizmle tutarlıdır. Pozitivist paradigma çerçevesinde 

incelenen olguların ve onları yansıtan kategorilerin tarihsiz oldukları 

söylenebilir. Bu araştırmasında Mincer de, pozitivist paradigmanın sonucu 

olan ve anaakım iktisattan devralınan bazı tarihsiz kategorilere 

başvurmaktadır. Bu kategorilerden en temel olanı üretim araçları üzerindeki 

özel mülkiyet kategorisidir. Bu kategorinin değişmezliğini bütün anaakım 

iktisat ve anaakım eğitim iktisadı literatüründe gözlemek mümkündür. 

Bölüşüm koşullarının temel belirleyeni ne yazık ki bu araştırmada ileri 

sürüldüğü gibi yetiştirilme süresi ve iş tecrübesi değil üretim araçları 

                                                 
8 Gelirin eğitim harcamaları üzerindeki etkisine ilişkin olarak bakınız: Hirsch, W. Z. (1961). 
Income Elasticity of Public Education. International Economic Review. Vol. 2. No. 3. 
September 1961. pp. 330-339. 
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üzerindeki özel mülkiyettir9. Üretim araçlarının özel mülk konusu olmasının 

mülk sahiplerinin kendi aralarındaki, mülk sahipleriyle mülksüzler arasındaki 

ve işgücünün kendi içindeki (meslekler-arası ve meslek-içi) bölüşüm ilişkilerini 

belirlediği ileri sürülebilir. Bu örtük varsayım Mincer’in araştırmasında hem 

başvurulan hem de gizlenen bir varsayımdır. Keza, bu araştırmada kapitalizm 

veri alındığı için zorunlu olarak başvurulan bu varsayım, sınıflar arasındaki 

gelir eşitsizliğini gizlemek için aynı zamanda öne çıkarılmaması gereken bir 

varsayım olmaktadır. 

 İktisadi düşüncede, karar verici olarak bireyi merkeze alan yaklaşım en 

azından Adam Smith’ten beri mevcut olmasına rağmen, bireyselci perspektifin 

kendi özbilincine sahip bir formülasyona ulaşması Avusturya okuluyla (ve 

neoklasik iktisatla) ilişkilendirilmektedir (Arrow, 1994, s.2). Mincer’in bu 

araştırmasında, neoklasik iktisadın toplumun atomize bireylerden oluştuğu 

yönündeki varsayımına da başvurulmuştur. Pozitivizmin ve neoklasik iktisadın 

bireyinin, toplumsal ilişkilerinden ve dolayısıyla tikelliklerinden soyutlanmış bir 

birey olduğu söylenebilir. Neoklasik iktisadın bireyini, ait olduğu toplumsal 

kümelerin özelliklerinin ve bu çerçevede kurduğu toplumsal ilişkilerin değil 

özgür iradesinin belirlemekte olduğu iddia edilmektedir. Bu birey, Mincer’in 

araştırmasında rasyonel tercihlerde bulunabilen ve gelirini eğitimde harcadığı 

süreyi tazmin edecek şekilde arttırabilme gücüne sahip bir inceleme birimi 

olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa bireyin özellikleri içinde yer aldığı toplumsal 

ilişkilerini yansıtır ve bireysel özelliklerin ait olunan toplumsal kümelerin tikel 

özelliklerinden soyutlanarak incelenemeyeceği düşünülebilir. Örneğin bireyin 

geliri bireyin üretim içindeki konumunu yansıtan sınıfsal aidiyetinden bağımsız 

değildir. Kişiler arası gelir dağılımının da çoğu zaman ilgili kişilerin rasyonel 

olduğu varsayılan bireysel tercihleri tarafından değil tikel koşulları tarafından 

belirlenmekte olduğu söylenebilir.   

İlk İSK araştırmalarından bir olan bu çalışmada kuramın gelir 

dağılımına ilişkin temel tezlerinden bazıları ortaya konulmuştur. Mincer’in 

araştırmasının gelir dağılımını sadece işgücü piyasasıyla sınırlı olarak 

incelemesine rağmen, bu sınırlılık Mincer tarafından açıkça belirtilmemiş ve 

                                                 
9 Mülkiyet olgusunun gelirlerle ve servetle ilişkisi, tarihsel değişimi, dönüşümü ve gelişiminin 
izlenmesi ve mülkiyet teorilerinin kısa bir özeti için bakınız: Challaye, F. (1969). Mülkiyetin 
Tarihi. (Çeviren: Turgut Aytuğ). İstanbul. Remzi Kitabevi. 
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modelinin toplam gelir dağılımını da açıklayan bir model olduğu 

vurgulanmıştır. Araştırmasının ilerleyen bölümlerinde çeşitli mesleklerin ve 

yaş gruplarının içindeki gelir dağılımını inceleyen Mincer, bu daha ayrıntılı 

incelemelerinde de sınıflar arasındaki gelir dağılımı yerine yetiştirme 

süresindeki ve iş tecrübesindeki farklılıkları temel alarak aslında sadece 

işgücü piyasasındaki gelir dağılımını araştırmaktadır.  

 Mincer gelir dağılımının kaynaklarını rasyonel tercih ve tazmin edilme 

ilkesi gibi iki temel varsayıma başvurarak açıklamaktadır. Yazar’a göre 

rasyonel tercihlerde bulunma yetisine sahip bireyler alacakları eğitimin tür ve 

niteliğine hiçbir etki altında kalmadan karar vermekte ve işe girdiklerinde 

eğitim dolayısıyla erteledikleri gelirlerini tazmin eden daha yüksek ücretler 

almaktadırlar. Dolayısıyla Mincer’in modelinde gelir dağılımını belirleyen 

temel olgu yetiştirme sürelerindeki farklılıklar olmaktadır. Gelir dağılımının 

temel belirleyeninin sadece yetiştirme sürelerindeki farklılıklar olduğunun ileri 

sürülmesinin, gelir dağılımını belirleyen diğer etmenlerin görmezden 

gelindiğini ve dikkate alınmadıklarını düşündürmektedir. 

Mincer’in modelinde daha fazla eğitim, tazmin edilme ilkesi ve rasyonel 

tercih kuramı çerçevesinde gelir farklılıklarına yol açmaktadır. Bir başka 

ifadeyle daha fazla yetiştirme almış bireylerin daha yüksek ücretler sağlayan 

işleri tercih ederek aldıkları göreli olarak fazla eğitimin ertelediği gelirlerini 

daha kısa sürede tazmin etme olanağına kavuştukları varsayılmaktadır. Bu 

modelde eğitim süres,i insan sermayesi yatırımının ölçülmesinde ve böylelikle 

gelir dağılımının açıklanmasında -eğitim kalitesi, işgücü piyasasındaki arz ve 

talep koşulları, sermaye birikim modeli, sınıfların örgütlü güçleri, sistemin 

siyasal istikrârı ve üretici güçlerin gelişkinlik düzeyi vb. olgular dikkate 

alınmadan- kullanılmaktadır. Mincer’in modelinde, çok sayıda başka önemli 

olgu arasından sadece eğitim süresinin gelir dağılımının temel belirleyeni 

olarak incelenmesinin indirgemeci bir yaklaşımın sonucu olduğu söylenebilir. 

Bu araştırmada eğitimin, toplumsal ilişkilerinden soyutlanmış bireyin 

gelecekteki gelirlerini arttırmak için bir süre ücret almamaya katlandığı bir 

araca indirgendiği ileri sürülebilir. Mincer’in araştırmasında eğitim, parçası 

olduğu çok yönlü toplumsal ilişkilerinden soyutlanarak sadece kişisel gelir 

dağılımı üzerindeki etkileri boyutunda incelenirken, aslında eğitim dolayımıyla 

gelir dağılımının etkilenebileceği başka kanalların görmezden gelindiği de 
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düşünülebilir. Eleştirel pedagoglar ve halk eğitimcileri eğitimi sadece teorik 

boyutlarıya değil eğitim etkinliklerine katılan toplumsal grupların yaşam 

koşullarının iyileştirilmesinde bir kaldıraç olarak kullanmaktadırlar. Örneğin 

Paulo Freire’nin çalışması sıklıkla baskı ve özgürleşmeye ilişkilendirilmekte ve 

onun eleştirel pedagojisi topumsal dönüşüm konusunda öngörülü ve 

aydınlatıcı bir çaba olarak algılanmaktadır (Jackson, 2007, s.199). Freire için 

söylemle eylem bir bütündür (Jackson, 2007, s.2001). Bu nedenle, Freire 

birlikte çalıştığı toplulukların yaşam koşullarının dönüştürülmesi konusunda 

birçok pratiğe de imza atmıştır. Choules (2007, s.162), halk eğitiminin sıradan 

insanların gerçek çıkarları ve mücadelelerini temel alması, statüko karşısında 

açıkça eleştirel olması ve daha adil ve daha eşitlikçi bir topluma ulaşma 

amacıyla verilen ilerici toplumsal ve politik değişim mücadelesine bağlı olması 

gerektiğini söylemektedir. Eleştirel pedagogların ve halk eğitimcilerin görüşleri 

teorik planda kalmamış ve dünyanın birçok ülke ve bölgesinde eğitim 

çalışması yapılan toplulukların politik, ekonomik ve kültürel koşullarının 

dönüştürülmesi yönünde pratik uygulamalar da gerçekleştirilmiştir. Ne var ki 

daha fazla aydınlanmış bir emekçi topluluğunun örgütlenme düzeylerini 

artırarak toplumsal, politik ve iktisadî yaşamlarına müdahâlelerde bulunma 

gibi bir nitelik kazanabilmeleri ve böylelikle üretim ve bölüşüm ilişkilerinde de 

dönüşüm yaratabilmeleri türünden olgular Mincer’in araştırmasının 

kapsamına girmemektedir. Bu türden olguları kapsamına dâhil etmemesi 

ölçüsünde bu araştırmanın gelir dağılımının belirleyenleri hakkındaki 

açıklayıcılık niteliğinin aşındığı düşünülebilir.    

Mincer araştırmasına gelir farklılaşmasını temsil eden basit bir modelle 

başlamaktadır. Yazar daha sonra bu modeli yeni değişkenlerle geliştirdiğini ve 

ardından bu modelle ilişkili istatistiksel verilere yönelerek varsayımlarını ve 

modelini sınadığını belirtmektedir. Bu yaklaşımın tümdengelimci bir yaklaşım 

olduğu ve bu nedenle birçok yöntembilimsel sorun yarattığı düşünülebilir. 

Tümdengelimci yaklaşımda araştırma sürecinin teorik düzlemde başladığı ve 

teorik çerçevenin iç tutarlılığını sağlamanın teorinin dış tutarlılığını 

sağlamadan önce yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olduğu 

söylenebilir. Durusoy (2008, s.3) iktisatta kullanılan matematiksel modellerde 

öncelikli amacın iktisadi olgunun kendisini açıklamaktan çok, modelin içsel 

tutarlılığını sağlama yönünde olduğunu belirtmektedir. Matematiksel iç 
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tutarlılığın olgusal dış tutarlılığın yerine ikâme edilmesi çoğu anaakım iktisat 

ve anaakım eğitim iktisadı araştırmasında gözlenebilmektedir. Dow (1997, s. 

82), anaakım iktisat çerçevesinde yapılan ampirik çalışmalarda yanlışma 

(falsification) yönteminin kullanılmasındaki pratik güçlükler nedeniyle sağlam 

bir mantığın olmayışına bağlı olarak, gerçeği araştırma çabasında kapalı, 

tümdengelimci matematiksel sistemlerle yönelindiğini ifade etmektedir. 

Mincer’in araştırması da varsayım, kuram ve hipotezlerle başlamakta ve 

ardından bunlara ampirik deliller aranmaktadır. Mincer’in araştırmasında 

ampirik verilerle model arasındaki tutarsızlıklar ise kavramların ölçülmesinde 

ve istatistiksel verilere ulaşılmasında yaşanan teknik sorunlara 

bağlanmaktadır. Örneğin Mincer, ampirik düzlemle teorik düzlem arasında 

tutarsızlıklar olduğunda, modelinin açıklayıcılığını tartışmak yerine, modeldeki 

yetiştirme, iş tecrübesi ve yıllık kazançlar gibi kavramların ampirik 

tercümesinde yaşanan sorunları ve ilgili istatistiksel veriye ulaşma güçlüklerini 

bu tutarsızlıkların kaynağı olarak göstermektedir.   

Bu araştırmada gelir dağılımının en temel belirleyeni olduğu iddia 

edilen insan sermayesi yatırımı, okulda geçirilen süre ve iş tecrübesi 

miktarıyla nicelleştirilmiş ve ölçülmüştür. Bu nicelleştirmedeki temel sorunun 

eğitim tür ve niteliğinin gelir dağılımı üzerindeki etkilerinin veya gelir 

dağılımının eğitim tür ve düzeyleri üzerindeki etkisinin ihmal edilmesi olduğu 

söylenebilir. Bu yüzden bu araştırma çerçevesinde, eğitimle gelir dağılımı 

arasındaki ilişkilerin çeşitli boyutları ve bu ilişkilerin gerçekleştiği çeşitli 

kanallar hakkında bilgilenmenin mümkün olmadığı ifade edilebilir.  

Mincer, eğitimle gelir dağılımı arasındaki ilişkiyi tazmin edilme ilkesi 

üzerinden kurmaktadır. Bu varsayımın bu araştırmanın, gelir dağılımının 

belirleyenlerine ilişkin daha kapsamlı bir çözümleme ortaya koymayı 

engellediği ileri sürülebilir. Bu varsayımı önceleyen rasyonel tercih 

varsayımının ise neoklasik iktisattan devralınmış yöntembilimsel bireycilik 

önkabulüyle ilişkili olduğu düşünülebilir. Toplumu rasyonel atomize bireylerin 

toplamı olarak kabul eden bu yöntembilimsel yaklaşım, Mincer’in 

araştırmasında da öne çıkmaktadır. Mincer’e göre bireyler eğitimsel 

tercihlerini, özgürce ve herhangi bir kısıtlamaya maruz olmadan 

yapabilmektedirler. Eğitime erişmedeki eşitsizlikleri ise Mincer, tek bir 

varsayımla ortadan kaldırmakta ve eğitime erişmede eşitsizlikler olmadığını 
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varsaydığını belirtmektedir. Dahası özgür bireyler eğitimsel tercihlerini 

yaparken zevkler dışında sadece iktisadî çıkar maksimizasyonu ilkesiyle 

hareket etmektedirler. Oysa bireylerin ne eğitimsel tercihler konusunda özgür 

ve eşit oldukları, ne de sadece iktisadî güdülerle hareket ettiklerini söylemek 

mümkün değildir. Örneğin eğitim olanaklarına erişimin her şeyden önce eğitim 

alacak kişinin ve ailesinin finansal koşulları tarafından belirlendiği ileri 

sürülebilir. Bununla birlikte eğitim alacak kişinin cinsiyetinin, mezhepsel ve 

etnik aidiyetinin, içinde yaşadığı bölgenin özelliklerinin10 vb. birçok faktörün de 

eğitime erişimde ve eğitimsel tercihler üzerinde etkili olduğu düşünülebilir.  

Anaakım iktisatta ve onun “sömürgeleştirildiği” disiplinlerde nicel 

araştırma yöntemlerini tamamlayabilecek veya onlara alternatif olabilecek 

başka yöntemlerin kullanılmaması yönünde bir eğilim vardır. Howe’a (2009, 

s.428) göre anaakım iktisat çerçevesinde nitel araştırma yöntemlerinin 

kullanılmaması veya nicel ve nitel yöntemlerin ayrı ayrı kullanılması ve 

bütünleştirilmemesi eğilimi dayanılan bilim paradigmalarındaki uzlaşmaz 

farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Sadece nicel araştırma yöntemlerinin 

kullanıldığı ve yalnızca dış gözlemlere başvurulan Mincer’in bu 

araştırmasında da gerçekliğin nicel boyutunun soyutlandığı ve sadece nicel 

boyutun yeterli açıklayıcılığa sahip olduğunun varsayıldığı ifade edilebilir. 

Oysa insan sermayesi yatırımı olarak nitelenen eğitimsel tercihler ve bu 

uğurda katlanılan maliyetler hakkında yapılacak bir katılımcı gözlemin ortaya 

çıkaracağı iç bilgilerin, dış gözlem sonuçlarından daha fazla açıklayıcı olacağı 

düşünülebilir. Böylesi bir araştırma belki de Mincer’in iddia ettiği gibi rasyonel 

tercih kuramının geçerli olmadığını ve insanların eğitim kararlarını verirken 

başka etmenler de etkilendiklerini de ortaya koyacaktır. Böylesi bir 

araştırmanın gelir dağılımına ilişkin ortaya koyacağı sonuçların da Mincer’in 

bulgularından farklı olabileceği düşünülebilir. Örneğin işçilerle yapılacak bir 

nitel çalışma belki de ücret düzeylerinin önemli belirleyenlerinden birisi olarak 

örgütlülük düzeyine işaret edecektir. Aynı çalışma büyük olasılıkla meslekler-

arası ve meslekiçi ücret farklılaşması konusunda da Mincer’in çalışmasının 

                                                 
10 Bölgesel koşulların kamu eğitim harcamalarındaki eşitsizliklerle ilişkisi için bakınız: Figlio, 
D. N., Husted, T. A., Kenny, L. W. (2004). Political Economy of the Inequality in School 
Spending. Journal of Urban Economics. 55. 2004. pp. 338–349. 
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bulgularından farklı olarak cinsel – etnik – mezhepsel - politik ayrımcılık vb. 

olgulara işaret edecektir.  

Mincer’in bu araştırmasında öncelikle meslekler-arası gelir 

farklılıklarının yetiştirme süresindeki farklılıkların bir fonksiyonu olduğu 

bulunmuştur. Bu fonksiyon çok basittir ve yetiştirilme sürelerindeki mutlak 

farklılıkları yıllık kazançlardaki yüzde cinsinden farklılıklara dönüştürmektedir. 

Dahası Mincer’e göre yetiştirilme sürelerindeki farklılıkların çarpıklığı 

(skewness) negatif olmadığı için, kazançların dağılımının çarpıklığı da pozitif 

olacaktır. Oysa gelir dağılımı eğrisinin pozitif yöndeki çarpıklığının en önemli 

nedeninin yetiştirilme sürelerindeki farklılıklardan çok kapitalizmin başta 

sınıflar arasında olmak üzere çeşitli toplumsal kesimler arasındaki eşitsizlikleri 

derinleştirme eğilimi olduğu düşünülebilir. Özel mülkiyet ve meta üretimine 

dayalı olan ve bu yüzden eşitsizlikler üreten toplumsal yapıyı tartışmadan, 

gelir dağılımı eğrisinin pozitif çarpıklığını yetiştirme sürelerindeki farklılıklara 

bağlamanın, dikkatleri, gelir eşitsizliğinin ikincil önemdeki nedenlerine çektiği 

ileri sürülebilir. 

Mincer, insan sermayesi kavramının iş tecrübesini de içerecek biçimde 

genişletilmesi durumunda, meslek-içi gelir farklılıklarının ortaya çıktığını 

bulgulamıştır. Yaş, hem tecrübenin hem de biyolojik koşullardaki iyileşme ve 

kötüleşmenin ölçüsü olduğu için, üretkenlik ve gelirler belirli bir yaşta zirve 

noktasına ulaşmakta ve sonra biyolojik gerilemeye bağlı olarak düşmektedir. 

Mincer’e göre daha çok yetiştirme gerektiren işlerde üretkenlik, daha az 

yetiştirme gerektiren işlere göre yaşla birlikte daha fazla artmakta ve 

üretkenlikteki yaşa bağlı düşüşler de daha az gerçekleşmektedir. Mincer’in 

açıklamaya çalıştığı ama adını koymadığı olgunun kafa ile kol emeği 

arasındaki işbölümü ve bunun gelir dağılımı açısından sonuçları olduğu 

düşünülebilir. Kafa emeğiyle iş yapanların üretkenliğinin, biyolojik 

yaşlanmadan, kol emeğiyle üretim yapanların üretkenliğinden daha az 

etkilenmekte olduğu söylenebilir.  

Mincer, kafa emeğiyle yapılan işlerde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan 

gelir farklılaşmasının daha fazla olmasını kafa emekçilerinin yetiştirilme 

süresinin daha uzun olmasına bağlamaktadır. Mincer, modeline insan 

sermayesine yatırımla üretkenlik artışı arasındaki pozitif ilişkinin eklenmesiyle 

bazı sonuçlara ulaşıldığını da belirtmektedir. Bu sonuçlardan ilki meslek-içi 
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gelir farklılaşmalarının artmasıdır. Mincer bunun temel nedenini, daha fazla 

insan sermayesi yatırımı gerektiren ve dolayısıyla yetiştirilme süresi daha 

uzun olan işlerde, toplam gelir eğrisinin eğiminin daha dik olmasına; zirve 

gelir düzeyine geç ulaşılmasına ve bu yüzden yaşamboyu kazançların 

bugünkü değerinin küçük olmasına bağlamaktadır. Mincer’e göre ikinci sonuç, 

herhangi bir mesleğin –gerektirdiği yetiştirilme süresine göre- meslek 

hiyerarşisindeki konumu yükseldikçe, meslekler-arasındaki kazanç 

farklılıklarının artmasıdır. Bu çerçevede, Mincer, dikey mesleki gruplarda, gelir 

düzeyi ile gelir farklılaşması arasında pozitif korelasyon olduğunu 

söylemektedir. Yazara göre, bu korelasyon, toplam gelir dağılımı eğrisinin 

pozitif yönlü çarpıklığının (positive skewness) temel nedenidir ve bu nedenle 

çarpıklık, hem meslek-içi hem de meslekler-arası gelir farklılıklarına bağlıdır. 

Oysa kafa emekçilerinin -kapitalizmin proleterleştirme süreçlerinden 

sıyrılabilen bir bölümününün- proleterleşmiş kafa ve kol emekçilerine göre 

genellikle daha fazla gelir elde etmeleri ve yaşa bağlı olarak bu grubun içinde 

gözlenen daha fazla gelir farklılaşmasının, yetiştirilme sürelerindeki 

farklılıklardan çok bu kesimin egemen sınıfın yönetim aygıtlarındaki 

konumlarından kaynaklandığı ileri sürülebilir. Ercan (1998 b, s.142-143), bu 

konumda olanları (mejerler, müfettişler gibi) çelişkili sınıf konumunda olan 

toplumsal grupların bir alt kümesi olarak sınıflandırmaktadır. Ercan’a (1998 b, 

s.142) göre çelişkili sınıf konumunda olanları tanımlayan temel değişkenler 

bunların kontrol ve denetleme konumunda yüklendiği işlevlerdir. Bu 

çerçevede “bu konumlarda çalışanların aldıkları yüksek ücretler ve kıdeme 

bağlı gelir farklılaşmaları bu konumdakilerin egemen sınıf için idari işlevler 

üstlenmelerinden kaynaklanmaktadır” biçiminde bir yargıya varılabilir. Bu 

mesleklerin içindeki yüksek gelir farklılaşmasının olası bir başka nedeni de 

vasıflı meslek mensuplarının mesleklerinde yükseldikçe sermayenin organik 

parçalarına dönüşme süreçlerinin hızlanması olabilir.  

Mincer, farklı meslekler arasındaki yaşamboyu kazançların yaşa bağlı 

olarak birbirlerinden uzaklaşmasının, yaş gruplarının içindeki gelir eşitsizliğini 

-yaşa bağlı olarak- arttırmakta olduğunu da söylemektedir. Bilindiği gibi 

kapitalizmde kıdem tazminatları yükselmiş ve verimlilikleri düşmüş bir 

işgücünün çalıştırılmama eğilimi oldukça yaygındır. Bu nedenle işverenlerin, 

bazı istisnaî konumlar ve durumlar dışında çalıştırdıkları personeli 
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gençleştirme eğiliminde oldukları kolaylıkla gözlenebilen bir olgudur. İşsizlik 

oranlarının yüksekliği ve belirli bir işsiz kitlesinin varlığının sermaye için 

istenilir bir durum olduğu dikkate alındığında, gençlerin daha yüksek 

verimlilikle ve daha ucuza çalıştırılması eğiliminin kapitalizme içkin olduğu da 

söylenebilir. Oysa Mincer’in modelinde ve bu modelden hareketle ulaştığı 

sonuçlar arasında gelir dağılımını etkileyen sermayenin bu eğilimi yer 

almamaktadır.    

Son olarak Mincer, gelir dağılımının yaş, eğitim ve mesleki konum 

ölçütleri dışında sektör, cinsiyet, ailedeki statü vb. başka ölçütlere göre 

sınıflandırılması durumunda farklı yetiştirme ve yaş kompozisyonlarını içeren 

grupların ortaya çıkacağını ve bu grupların içindeki gelir dağılımını da yine 

eğitim, yaş ve mesleki konumun belirleyeceğini iddia etmektedir. Oysa tam da 

Mincer’in kullandığı sektör, cinsiyet, ailedeki statü gibi sınıflandırma ölçütleri 

eğitim, yaş ve mesleki konumdan bağımsız olarak da gelir dağılımını 

etkileyen olgulardır. Örneğin çok küçük çaplı bir ampirik inceleme cinsiyet 

olgusunun gelir dağılımı üzerinde etkili olduğunu ortaya koyacaktır. Kadınlar 

ve erkekler aynı işte çalıştırılsalar dahi farklı ücretler alabilmektedirler 

(Nelson, 2000, 1177). Ailevi statüsünü kullanarak eşinin ve çocuklarının 

gelirine el koyan bir aile reisinin kişisel gelir dağılımını kendi lehine 

değiştirebileceği düşünülebilir. Çeşitli sermaye nicelikleriyle üretim yapılan 

çeşitli sektörlerdeki gelir dağılımları da sektörün niteliklerinden 

etkilenebilmektedir. Daha yüksek sermaye stoğuyla üretim yapılan 

sektörlerde ücret düzeylerinin göreli olarak daha yüksek ve çalışma 

koşullarının göreli olarak daha iyi olması kolayca gözlenebilen olgulardır11.  

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Bölünmüş işgücü piyasaları kuramı bu olgu üzerine geliştirilmiştir. 
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Araştırmanın Betimlenmesi 
Dünya Bankası çalışanlarından Harry Anthony Patrinos, Cris Ridao-

Cano ve Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden Chris Sakellariou’nun yaptıkları 

bu çalışma, Dünya Bankası bünyesinde politikalara rehberlik etmek amacıyla 

üretilen çok sayıda insan sermayesi araştırmasından birisidir. Yazarlar, bu 

araştırmayı şu ifadelerle özetlemektedirler (Patrinos, Cano ve Sakellariou, 

2006, s.1): 
Eğitim yatırımlarının yararları hakkındaki tipik kestirimler, ortalama bir 
birey için, [eğitim yatırımlarının] ortalama kişisel getiriler sağladığını 
göstermektedir. Bu ortalama, politika için kullanışlı olmayabilir. 
Getirilerin bireyler arasındaki dağılımına ilişkin bir incelemeye ihtiyaç 
vardır. Buna ilişkin örüntüleri inceleyen az sayıdaki araştırma yüksek 
gelir düzeyine sahip ülkelere odaklanmış ve gelir dağılımının tepesinde 
yatırımların daha kârlı olduğunu göstermiştir. Bunun doğurgusu 
yatırımların eşitsizliği arttırabilmesidir. Çözümlemeyi 16 Doğu Asya ve 
Latin Amerika ülkesine genişlettiğimizde, orta gelir düzeyindeki 
ülkelerde [eğitim yatırımlarının getirilerine ilişkin] delillerin karışık 
olduğunu, düşük gelir düzeyindeki ülkelerde ise [eğitim yatırımlarına 
ilişkin] azalan getirileri gözlemledik. Ülkeler arasındaki böylesi farklılıklar 
gelişmiş ülkelerde işler arasındaki hareketliliğin daha fazla olmasından, 
becerilerin kıtlığından veya piyasanın güçlerine maruz kalma 
konusundaki farklılıklardan kaynaklanabilir.  

 

 Patrinos ve diğerleri araştırmalarının giriş bölümünde, hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan ülkelerde eğitimin getirilerinin kestirimine ilişkin çok 

geniş bir literatür olduğunu belirtmektedirler. Yazarlar, bu literatürdeki birçok 

araştırmanın eğitimin ortalama getirisini, ortalama yetenekteki bireyler için 

yani ortalama birey için tahmin ettiklerini söylemektedirler. Ülkeler arasında 

eğitimin getirilerine ilişkin birçok çalışmanın (Psacharopoulos ve Patrinos, 
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2004; Patrinos, Cano ve Sakellariou, 2006, s.2) mevcut olduğundan 

bahseden yazarlar, bu türden çalışmaların gelişmekte olan ülkelerde eğitimin 

geçmiş getirilerinin gelişmiş ülkelerden daha yüksek gerçekleştiğini; 

gelişmekte olan ülkelerde ilköğretimin getirilerinin yüksek öğretimden daha 

fazla olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise yükseöğretimin getirilerinin daha fazla 

gerçekleştiğini ortaya koymuşlardır. Yazarlar Psacharopoulos ve Patrinos’un 

2004 tarihli çalışmasında okullaşmanın getirisinin dünya ortalamasının yüzde 

10 civarında hesaplandığını ve bu araştırmanın getirilerin gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde farklılaştığını (gelişmiş ülkelerde yüzde 11, OECD 

ülkelerinde ise yüzde 7.5) ortaya koyduğunu ifade etmektedirler (Patrinos, 

Cano ve Sakellariou, 2006, s.2). 

 Yazarlar yukarıdaki kısa literatür tartışmasının ardından eğer farklı 

kazançlar için eğitimin getirileri anlamlı bir biçimde farklılaşıyorsa ya da gelir 

düzeyi arttıkça -ki daha yüksek gelirin bireylerin daha yetenekli olduğuna 

işaret ettiği varsayılmıştır- eğitimin getirileri de yükseliyorsa, eğitime yapılacak 

yatırımların eşitsizlikleri arttıracağını belirtmektedirler. Bu çıkarım eğitim 

yatırımlarının diğer olgular eşitken, eşitliği arttırdığı yönündeki geleneksel 

görüşe meydan okumaktadır. 

 Yazarlar son zamanlarda bölüt (kategori, grup) regresyonu (quantile 

regression) analizini kullanılarak kazanç dağılımları içinde fazladan bir yıl 

eğitim almanın getirilerinin hesaplandığı çalışmaların bulunduğunu 

belirtmektedirler. Yazarlar sıradan en küçük kareler (ordinary least squares) 

yönteminin farklı gelir grubu içindeki işçilerin eğitimlerinin getirilerinin 

farklılaşmasını dikkate almadığını ifade etmektedirler. Oysa, yazarlara göre, 

bölüt regresyonu analizi, farklı gelir gruplarının içindeki getiri farklılaşmasını 

hesaplamayı mümkün kılarak eşitsizliği ölçmeyi sağlamaktadır. Çünkü bölüt 

(kategori, grup) getirileri (quantile returns) aynı eğitim grupları içindeki 

bireylerin farklı kazanç bölütlerinde yeralan ücret farklarını temsil etmektedir.  

 Yazarlar ardından son yıllarda yapılan ve bölüt regresyonu tekniğinin 

kullanıldığı bazı eğitim getirisi araştırmalarından örnekler vermektedirler. Bu 

araştırmalarda özellikle Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da eğitimin getirilerinin 

kazanç bölütlerine bağlı olarak arttığı, gelişmekte olan ülkelerde eğitimin 

getirilerinin kazanç bölütüne (kategorisine) bağlı olarak azaldığı, orta gelir 

ülkelerinde gözlenen delillerin ise karışık olduğu ortaya çıkmıştır.  
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 Yazarlar, eğitimin getirilerinin kazanç aralığının alt sınırından üst 

sınırına doğru gidildikçe artmasını yetenekle eğitimin birbirlerini tamamladığı 

yönünde yorumladıklarını söylemektedirler. Böylelikle daha yetenekli işçiler ek 

eğitim yatırımlarından daha fazla getiri elde etmektedirler. Diğer taraftan 

yazarlara göre yetenekle eğitimin getirileri arasında gözlenen negatif ilişki, 

eğitimle yeteneğin birbirlerinin yerine ikâme edilebilirliğinin delili olarak 

yorumlanabilir. Son olarak yazarlar, eğer ayırt edici bir örüntü yoksa eğitimin 

ortalama getirilerinin eğitimin genel kârlılığını içereceğini söylemektedirler. 

Yazarlar temel sorunun ampirik olduğunu da eklemektedirler. Bu soruyu şöyle 

ifade etmişlerdir: Hangi örüntü, delillere en çok uymaktadır ve ülke grupları 

arasında farklılaşma var mıdır?  

 Bu nedenle yazarlar bu çalışmanın amacını -bağımsız değişken olarak 

saatlik kazançların logaritmasını kullanarak- eğitimin getirilerini, ülkeler 

arasında ve her ülkedeki çeşitli eğitim düzeyleri içinde araştırmak ve böylece 

bir ülkenin emek piyasasının özellikleriyle, farklı kazanç gruplarına ilişkin 

eğitim getirileri arasındaki ilişkiyi incelemek olarak ortaya koymaktadırlar.  

 Yazarlar, politikalar için bu sorunun önemli olduğunu belirtmektedirler. 

Örneğin yazarlara göre, gelir dağılımının tepesindekiler için eğitimin getirileri 

yüksekse, diğer değişkenler sabitken, eğitime yapılacak fazladan yatırımlar 

eşitsizliklerde artışa yol açacaktır. Belirli bir ülkede okullaşmanın marjinal 

getirileri, daha az yetenekli olanlar için yüksekse, eğitim fırsatları toplumun bu 

kesimi için genişletilmelidir, çünkü bu durumda eğitim ve yetenek birbirlerini 

ikâme edebilirler. Böylesi bir durumda, eğitimin ve yeteneğin etkileşimi 

kazançlar üzerinde eşitleyici bir etkiye sahiptir. Fakat eğer eğitim daha fazla 

eşitsizliğe yol açıyorsa, daha az yetenekli olanların şanslarını eşitlemek için 

tazmin edici müdahaleler gerekli olabilir. Diğer taraftan eğer eğitim, kazançları 

eşitleme eğilimindeyse, bu durumda daha fazla eğitim yatırımı, eğitimin 

sunulma biçimlerinde değişikliklere gerek kalmaksızın desteklenecektir.  

 Patrinos ve diğerleri araştırmalarının giriş bölümündeki yukarıdaki 

tartışmalardan sonra eğitimin getirileri üzerine yapılmış önceki araştırmaları 

okuyucuyla paylaşmaktadırlar. Bu bağlamda yazarlar öncelikle, daha yüksek 

kazançlar elde edilmesine katkı koyan yeteneklerdeki heterojenliğin, 

okullaşmaya ilişkin kazanımlarla ilişkili olduğu yönündeki bir hipotezi 

tartışmaktadırlar. Yazarlar bu hipotezle birlikte özellikle gelişmekte olan 
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ülkelerde insanları daha iyi ücret getiren işlere göre sıralayan gözlenemeyen 

başka değişkenlerin de varolduğunu ifade etmektedirler. Bu değişkenlerden 

bazıları aile bağlantıları, hükümet kaynaklı denetimler ve kamu kuruluşlarında 

ve kamu hizmetlerinde işlerin politik olarak tahsis edilmesidir. Yazarlar, bazı 

araştırmaların aile bağlantılılarını inceleme konusu yaptıklarını fakat bu türden 

araştırmaların yanlı olduğunu ifade etmektedirler.  

 Patrinos ve diğerleri bu araştırmada başvurulan yetenek kavramının 

Arias ve diğerlerindeki (2001; aktaran Patrinos ve diğerleri, 2006, s.4) 

yaklaşımla aynı olduğunu yani, IQ testleri ölçümlerine dayanmadığını; 

yetenek kavramının, bireyin gözlenemeyen, kazançlarına olumlu katkıda 

bulunan insan sermayesi özellikleriyle ilgili olduğunu belirtmektedirler. 

Patrinos ve diğerleri böylesi özelliklerin eğitimle etkileşim içinde olduğunun 

savlandığını da ifade etmektedirler. Yazarlar, Mwabu ve Schultz ve Arias ve 

diğerlerinde olduğu gibi (Mwabu ve Schultz, 1996; Arias ve diğerleri, 2001; 

aktaran Patrinos ve diğerleri, 2006, s.4) kendilerinin de, gelirle eğitim getirileri 

arasındaki negatif ilişkiyi (kazanç bölütüne bağlı olarak azalan getiriyi) 

eğitimle yetenek arasındaki ikâme ilişkisinin delili olarak; pozitif ilişkiyi (kazanç 

bölütüne bağlı olarak artan getiriyi) ise, eğitimle yetenek arasındaki 

tamamlama ilişkisinin delili olarak yorumladıklarını belirtmektedirler. Yazarlar 

ardından daha önceki araştırmaların birçok gelişmiş ülkede kazanç bölütüyle 

eğitimin getirileri arasında pozitif bir ilişki olduğu yönündeki bulguları ortaya 

koyduğunu söylemektedirler.  Patrinos ve diğerleri, orta ve düşük gelir 

düzeyindeki ülkelere ilişkin kanıtların az olduğunu ifade ettikten sonra bu gelir 

grubuna ait bazı ülkelerde yapılan araştırmaların sonuçlarını okuyucuyla 

paylaşmaktadırlar.  

 Patrinos ve diğerleri ardından, bu araştırmanın metodolojisine ve 

verilerine ilişkin özelliklerini tartışmaktadırlar. Yazarlar, sıradan en küçük 

kareler regresyonunun (ordinary least squares regression, OLS) sadece 

ortalama birey için eğitimin ortalama etkisini kestirmeye olanak sağladığını 

söylemektedirler. Yazarlara göre, ortalama birey politika amaçları için 

kullanışlı olmayabilmektedir. Bu nedenle ortalama etrafında farklılaşan eğitim 

getirileri incelenmelidir. Ücret dağılımı sadece eğitim düzeylerindeki 

farklılıkları değil aynı zamanda işgücü piyasasıyla ilgili gözlenemeyen 

yetenekler ve beceriler gibi etmenleri de yansıtır. Ücret dağılımının en 



  

170
                                                                  

                                

                                                                                                                                         
   

altındakiler sadece daha düşük eğitimsel kazanımlara değil aynı zamanda 

gözlenemeyen daha düşük becerilere de sahip olma eğilimindedirler. Bu 

yüzden, yazarlara göre, eğitimin bu gözlenemeyen becerilerden bağımsız 

olup olmadığını ya da eğitimin bu becerilerin yerine geçip geçmediğini ya da 

onları tamamlayıp tamamlamadığını sorgulamak ilginç olacaktır. Patrinos ve 

diğerleri, eğitimin etkisinin gözlenemeyen becerilerden bağımsız olması 

durumunda, bu etkinin farklı ücret düzeyleri için aynı olacağını bulgulamak 

gerektiğini söylemektedirler. Diğer taraftan, eğitimin düşük becerilerin yerine 

ikâme edilmesi durumunda, eğitimin getirisinin ücret dağılımının en 

altındakiler için en üsttekilere göre daha fazla olacağını söylemek 

mümkündür. Yazarlar, eğitimin getirisinin ücret dağılımının üstündekileri için 

daha fazla olması durumunda ise, eğitimin gözlenemeyen becerileri 

tamamladığı yargısına varılabileceğini ifade etmektedirler.   

 Yazarlar sıradan en küçük kareler regresyonundan (OLS) farklı olarak 

bölüt regresyonunun (quantile regression) herhangi bir araştırmacıya bağımlı 

değişkenin dağılımına hangi etmenlerin katkı koyduklarını ayırt etme olanağı 

sunduğunu öne sürmektedirler. Patrinos ve diğerleri ardından bölüt 

regresyonunun çerçevesini çizen temel denklemleri okuyucuyla 

paylaşmaktadırlar: 

 

 
 Yukarıdaki denklemlerde; 

 “Xi ”, dışsal değişkenlerin vektörünü; 

 “βθ” parametrelerin vektörünü; 

“(Quantile)θ(lnwi|Xi)”, “X” veriyken ve “0<θ<1” iken, “lnw’nin” “θ’ncü 

koşullu bölütünü” göstermektedir. 

“θ’ncü bölüt” ise doğrusal programlama yöntemi kullanılarak aşağıdaki 

denklemin çözümüyle elde edilmektedir: 

 

 
 Bu denklemde;  
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 “ρθ(ε)” kontrol fonksiyonudur ve şöyle tanımlanmıştır: 

ρθ(ε) = θε eğer ε≥0  

ρθ(ε) = (θ-1)ε eğer ε<0 

Medyan regresyon, “θ = 0.5” kabul edilerek elde edilmekte ve “θ”, 

0’dan 1’e doğru değiştiğinde bağımlı değişkenin X’e bağlı bütün dağılımının 

izlenebildiği belirtilmektedir.  

Yazarlar bölüt regresyonu yönteminin birçok yararlı özelliğini teknik 

terimlerle okuyucuya aktardıktan sonra, eğitimin farklı kazanç bölütlerindeki 

tahmin edilmiş getirilerinin, farklı eğitim ve beceri gruplarının içindeki 

değişimlere ve gelir dağılımının üst ve alt düzeylerinde yeralan grupların 

içindeki getiri farklılıklarına ışık tutuğunu ifade etmektedirler.  

Bu araştırmada bölüt regresyonu aşağıdaki standart kazanç 

fonksiyonunun kestirimi için kullanılmıştır:  

   
Bu denklemde; 

 “lnY”, aylık ücretin doğal logaritmasını; 

 “S”, birey “i” ‘nin yıl cinsinden eğitim süresini, 

“EX“ ve “EX2” sırasıyla yıl cinsinden deneyim süresi ve deneyim 

süresinin karesini göstermektedir.  

Yukarıdaki denkleme karşılık gelen ve eğitim düzeylerinin de içerildiği 

denklem ise şöyle kurulmuştur: 

 
 Bu denklemde; 

“PRIM”, ilkokul; “SEC”, ortaokul; “HIGHER”, lise ve “UNIV”, üniversite 

eğitimini temsil eden kukla değişkenlerdir (dummy variables). Bu kukla 

değişkenler aşağıdaki formüllerden elde edilmişlerdir: 
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Yukarıdaki formüllerde; 

“SPRIM”, ikokul; “SSEC”, ortaokul; “SHIGHER”, lise; “SUNIV” üniversite 

süresini yıl cinsinden göstermektedir.   

 Yazarlar bu araştırmada kullanılan verlerin Doğu Asya ve Latin 

Amerika ülkelerine ait olduğunu belirtmektedirler. Aşağıda bu araştırmada 

kullanılan veri kaynakları ve ilgili anketlerin yapıldığı tarihler tablo halinde 

sunulmuştur: 

Yazarlar gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeleri karşılaştırabilmek 

amacıyla aynı değişkenleri içeren ve birkaç kontrol değişkeninin eklendiği 

tutarlı bir örneklemin kullanıldığını ifade etmektedirler. Her ülkenin 

örneklemine 25 ile 65 yaşları arasında, kamu veya özel sektörde istihdam 

edilmiş erkek ücretliler dâhil edilmiştir. Gündelikçiler, tarımda çalışanlar, kendi 

işinin sahibi olanlar ve işverenler örneklemin dışında tutulmuştur. Bağımlı 

değişken, aylık kazançların aylık toplam çalışma saatine bölünmesiyle elde 

edilen saatlik ücretlerin logaritmasıdır. Moğolistan ve Tayland için ise aylık 

ücretlerin logaritması bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. 

Yazarlar bölüt regresyonu (quantile regression) analiziyle belirli bir 

hipotezi test etmenin olanaklı olduğunu belirtmektedirler. Bu hipotez, yüksek 

gelir düzeyindeki ülkeler için eğitimle yeteneğin tamamlayıcılık ilişkisinin delili 

olarak, eğitimin getirilerinin kazanç bölütü yükseldikçe daha fazla olacağını; 

düşük gelir düzeyindeki ülkeler için ise eğitimle yeteneğin birbirlerinin yerine 

ikâme edilmesinin kanıtı olarak, eğitimin getirilerinin kazanç bölütü arttıkça 
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azalacağını ileri sürmektedir. Yazarlar, kazanç bölütüne bağlı olarak eğitimin 

getirilerine ilişkin sonuçların yorumlanabilmesi için örtük bir varsayıma daha 

başvurulduğunu söylemektedirler. Bu varsayım her bir eğitim düzeyi içinde 

kazanç dağılımının sabit kaldığına ilişkin varsayımdır.  

 Patrinos ve diğerleri, araştırmanın hipotezlerini sınamaya ilişkin 

sonuçlarını aktarmadan önce araştırmanın betimsel bulgularını okuyucuyla 

paylaşmaktadırlar.  Bu betimsel bulgular aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir 

(araştırmanın betimsel sonuçlarına ilişkin daha ayrıntılı bilgi bu araştırmanın 

ekinde bulunmaktadır):  

 
 Alınan eğitimin ortalaması Latin Amerika’da erkekler için 9.0 kadınlar 

icin 10.2 yıldır. Latin Amerika’da erkeklerin eğitim süresi açısından en geri iki 

ülke sırasıyla 7.6 yıl ve 7.7 yıl ile Brezilya ve Guetemala’dır. Kadınların 

eğitiminde en geri iki ülke Guetemala ve Meksika’dır. Üçüncü düzey eğitimde 

(tertiary education) Latin Amerika, Doğu Asya’ya oranla daha geridir.  
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 Eğitimin ortalama birey için ortalama getirilerine bakıldığında (ya da 

sıradan en küçük kareler yöntemiyle hesaplanan getirilere göre), fazladan bir 

yıl eğitimin Doğu Asya ülkelerindeki getirileri (14.5), Latin Amerika 

ülkelerindeki getirilerinden (11.6) göre daha fazladır. Tablo 3’ün ikinci sütunu 

en üst ve en alt bölütlerdeki eğitimin getiri farklılıklarını ortaya koymaktadır. 

Bu sütundaki negatif değerler alt bölütlerde eğitimin getirilerinin daha fazla 

olduğunu göstermektedir. Bu sonuç eğitim yatırımlarının kazançları 

eşitleştirme eğiliminde olcağı doğurgusunu içermektedir. Bu nedenle 

yazarlara göre, eğitim yatırımlarının Doğu Asya ülkelerinde kazançları 

eşitleme sonucunu doğuracağı, Latin Amerika ülkelerinde ise eğitim 

yatırımları sonucunda kazançlardaki eşitsizliğin artacağı söylenebilmektedir.  

 Patrinos ve diğerleri araştırmalarının betimsel bulgularına ilişkin bu ilk 

açıklamalardan sonra bu bulguların ülkeler bazında kazanç bölütlerine göre 

getirilerini, bu getirilerin örüntülerini, eğitim ve beceriler arasındaki ilişkileri ve 

bunların gelir eşitsizliğine yönelik politika doğurgularını özetleyen aşağıdaki 

tabloyu okuyucularla paylaşmaktadırlar:  
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 Yazarlar, bölüt regresyonunun ortaya koyduğu delillere şöyle bir 

bakıldığında Doğu Asya’da Singapur dışında eğitimin getirilerinin bölüte bağlı 

olarak azaldığının gözlenebileceğini söylemektedirler. Latin Amerika ülkeleri 

ise birbirlerine benzer özellikler göstermektedirler. Bu ülkelerde eğitimin 

getirileri bölüte bağlı olarak artmaktadır.  

Yazarlar, araştırmalarına, gelişmiş ülkelere ilişkin yapılmış önceki 

araştırmaların sonuçlarıyla kendi araştırmalarının sonuçlarını karşılaştırarak 

devam etmektedirler. Yazarların bu karşılaştırmadan çıkardıkları bazı 

sonuçlar vardır. Bunlardan ilki yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde kazanç 

bölütü arttıkça eğitimin getirilerinin de artmasının eğitimle yeteneğin birbirlerini 

tamamladıklarını göstermekte olduğu yönündeki sonuçtur. Düşük gelir 

grubundaki ülkelere ilişkin kanıtlar ise bu ülkelerde getiri örüntülerinin çok 

yoksul birkaç ülke dışında heterojen oldukları yönündedir.  

Patrinos ve diğerleri, bu sonuçların politika doğurgularını da 

tartışmaktadırlar. Yazarlar öncelikle eğitimin ortalama birey için ortalama 

getirilerine yaslanarak politika üretmenin bazı tehlikeleri olduğunu ifade 

etmektedirler. Yazarlar bu tehlikeyle bazı ülkelerde eğitime yapılacak 

yatırımların gelir eşitsizliklerini arttıracağı yönündeki bulgularını 
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kastetmektedirler. Yazarlar, bu bağlamda OECD ülkelerini örnek göstermekte 

ve eğitim yatırımlarının bu ülkelerde -diğer olgular eşitken- eşitsizliği 

arttıracağını söylemektedirler. Yazarlar bununla birlikte OECD ülkelerindeki 

örüntüye uymayan durumların da bu araştırmada gözlendiğini 

belirtmektedirler. Bu araştırmadaki yaklaşımın dayandığı temel düşünce, 

eğitimin getirileri kazanç dağılımının üst bölütlerinde daha fazla ise (OECD 

ülkelerinde ve bu araştırmada incelenen yüksek ve orta gelir düzeyindeki 

ülkelerde olduğu gibi), eğitim yatırımlarının kazanç eşitsizliğini arttırma 

eğiliminde olacağı yönündedir. Bu gibi durumlarda eğitim ve yetenek birbirini 

tamamlamaktadır. Diğer taraftan eğitimin getirileri kazanç dağılımının alt 

bölümlerinde daha yüksekse, yani, eğitim ve yetenek birbirleri yerine ikâme 

ediliyorsa, daha az becerilere sahip olanlar daha fazla eğitimden yarar 

sağlayacaklardır ve bu durumda eğitim yatırımları kazanç eşitsizliklerini 

azaltma eğiliminde olacaktır. Yazarlara göre eğitim yatırımlarına ilişkin 

politikalarda bu durum dikkate alınmalıdır.  

Patrinos ve diğerleri ardından OECD ülkelerindeki getiri örüntülerine 

uymayan durumların olası nedenlerini tartışmaktadırlar. Yazarlar, kazanç 

bölütü arttıkça eğitimin getirisinin azalması olgusunun nedenlerini, (a) 

gelişmemiş ülkelerdeki mesleki hareketliliğin, gelişmiş ülkelerdeki mesleki 

hareketlilikten daha az olmasıyla; (b) gelişmemiş ülkelerdeki insan sermayesi 

miktarının kıtlığıyla ve (c) eğitim kalitesindeki farklılıklarla açıklamaktadırlar.    

 Yazarlar ülke gruplarını birbirlerinden ayıran farklı getiri örüntülerinin 

başka nedenleri olabileceğini de ifade etmektedirler. Bu nedenleri yazarlar, 

piyasa güçlerine maruz kalma bakımından ilgili ülke işgücü piyasalarının 

farklılıklar arzetmesi (aynı zamanda herhangi bir ülkenin işgücü piyasası 

içindeki farklı segmentlerin piyasa güçleri karşısında farklı konumları olması)  

ve üretkenlikle kazançlar arasındaki bağlantıların ülkeler arasında ve her bir 

ülkenin işgücü piyasasındaki çeşitli segmentler arasında aynı olmaması 

olarak göstermektedirler. Patrinos ve diğerleri, işgücü piyasasını rekabetçi 

(özel) ve rekabetçi olmayan (kamu) sektörü olarak iki bölümde incelemekte ve 

Psacharopoulos’un (1979; aktaran Patrinos ve diğerleri, 2006, s.16) bir 

çalışmasına atıfta bulunarak kamu sektöründe ücretlerin üretkenliği 

aşabileceğini söylemektedirler. Yazarlar, Karras’ın 2005 tarihli bir 

çalışmasında kamu sektörü çalışanlarının üretkenliklerinin üzerinde ücret 
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aldıkları bulgusuna ulaştığı bilgisini aktardıktan sonra şu soruyu 

sormaktadırlar: Kamu çalışanlarına kazanç dağılımının en düşük bölütünde 

mi yoksa en yüksek bölütünde mi üretkenliklerinden daha fazla ödeme 

yapılmaktadır?  

 Patrinos ve diğerleri araştırmalarının ilerleyen bölümünde bu soruyla 

ilgili olan literatürü tartışmaktadırlar. Tablo 5’te bu araştırmanın kamu ve özel 

sektör çalışanlarına ilişkin olarak eğitimin ortalama ve farklı kazanç 

bölütlerindeki getirilerine ilişkin bulgular yer almaktadır: 

 
Yazarlar bu araştırmanın bulgularına ve diğer araştırmalardan elde 

edilen ampirik delillere göre, işgücü piyasalarında, becerilere ilişkin arz ve 

talebin etkili ve üretkenlikle kazançların ilişkili olduğu ülkelerde (ki bu çoğu 

zaman gelişmiş ülkelerdir), eğitimin getirilerinin kazanç bölütü yükseldikçe 

artmakta olduğu genellemesinin yapılabileceğni belirtmektedirler. Yazarlar, 

diğer taraftan, piyasa güçlerinin; işgücü piyasasının katılığı, ücret erşitsizliğine 

ilişkin düşük tolerans, aile ilişkileri, kamu sektöründeki ücret ve istihdam 

politikaları ve ekonomideki büyük kamu sektörü gibi olgular tarafından 

engellendiği birçok gelişmekte olan ülkede eğitimin getirilerinin özellikle kamu 

sektöründe (Vietnam, Tayland, Filipinler ve Çin) veya hem kamu sektöründe 



  

178
                                                                  

                                

                                                                                                                                         
   

hem de özel sektörde (Çin) kazanç bölütüyle ters yönlü ilişki içinde olduğunun 

söylenebileceğini ifade etmektedirler.  

Patrinos ve diğerleri araştırmalarına, bu defa da çeşitli eğitim 

düzeylerinin getirilerinin farklı kazanç bölütlerinin içindeki nicelikleri üzerine 

yapılmış araştırmaları aktararak devam etmektedirler. Yazarlar, Budria ve 

Pereira’nın (2005; aktaran Patrinos ve diğerleri, 2006, s. 19), bölüt 

regresyonu çözümlemesini kullanarak dokuz Avrupa ülkesinde farklı eğitim 

düzeylerinin getirilerini çözümledikleri araştırmalarında eğitimin getirilerinin 

kazanç bölütlerine bağlı olarak yükseldiği ve eğitimin özellikle bölüt içindeki 

kazanç dağılımı üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu sonucuna vardıklarını 

söylemektedirler.  

Patrinos ve diğerleri, ardından kendi araştırmalarının eğitim 

düzeylerinin farklı kazanç bölütlerindeki getirilerine ilişkin bulgularını 

okuyucuyla paylaşmaktadırlar. Yazarlar, Kamboçya ve Çin dışındaki bütün 

Doğu Asya ülkelerinde en yüksek getirilerin üniversite düzeyinde 

gerçekleştiğini; benzer bir biçimde Kolombiya ve Bolivya dışındaki Latin 

Amerika ülkelerinde de üniversite düzeyindeki eğitimin getirilerinin bütün diğer 

düzeylerdeki eğitimlerin getirilerini aştığını belirtmektedirler.  

Patrinos ve diğerleri araştırmalarını araştırmanın kapsamını, yöntemini 

ve sonuçlarını kısaca özetleyerek bitirmektedirler.  

 

 

Araştırmanın Çözümlenmesi 
 Patrinos ve diğerleri bu araştırmalarıyla bir grup Doğu Asya ve Latin 

Amerika ülkesinde eğitimin getirilerini çeşitli kazanç bölütlerinde 

(kategorilerinde) sistematik olarak incelediklerini söylemektedirler. Ayrıca 

yazarlar çeşitli eğitim düzeylerindeki getirileri de ülke bazında araştırdıklarını 

belirtmektedirler. Son olarak yazarlar, bu araştırmayla, bir ülkenin gelişim 

aşamasıyla (özellikle ilgili ülkenin işgücü piyasasının gelişmiyle) eğitimin getiri 

örüntüleri arasındaki ilişkilerin kazanç dağılımları boyunca incelendiğini 

söylemektedirler. 

 Patrinos ve diğerlerinin Dünya Bankası için yaptıkları bu araştırmanın 

pozitivist önkabullerden en belirgin olanlarından ikisinin bilimin değerden 

arınık sonuçlara ulaşabileceği ve objektif olmanın bilimsel bir zorunluluk 
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olduğu yönündeki varsayımlar olduğu düşünülebilir. Oysa herhangi bir 

bilimsel yansıtma çabasının, yansıtanın öznel koşullarından bütünüyle 

bağımsız olamayacağı anti-pozitivist paradigmaların kabul ettiği bir 

gerçekliktir. Örneğin Code (1993, s.32) araştırmacıların teorik ve değer 

yönelimlerinin hangi gerçeklerin düşünülebileceğini ve bulgulanacağını 

belirlemede önemli roller oynayan toplumsal konumlarından ya da daha geniş 

tarihsel bağlamdan bağımsız olmadığını, fizikteki nesnelerden farklı olarak 

insanların öznelliklere sahip olduklarını ve objektivizmin öznelliği dikkate 

alması gerektiğini söylemektedir.  

Yazarlar, ürettikleri bilimsel bilginin politika amaçları için kullanılabilir 

olmasına özen göstermektedirler. Buna rağmen yazarların bu politikaların 

hangi öznelerinin çıkarlarını yansıtmakta olduğu konusunu tartışmaktan 

kaçındıkları ileri sürülebilir. Böylesi bir tartışmanın genelde politikanın özelde 

neoliberal politikaların bütün toplumsal kesimlerin uzlaşmaz çıkarlarını aynı 

anda koruyamayacağı gerçeğini ortaya çıkaracağı söylenebilir. Bu türden bir 

tartışmanın kaçınılmaz olarak varacağı sonuçlardan bir diğeri de bilimsel 

bilginin üretilmesi ve kullanılması süreçlerinin toplumsal güçlerin 

mücadelelerinden bağımsız olamayacağı ve bu nedenle Dünya Bankası 

adına politikalara rehberlik etmesi amacıyla üretilen “bilimsel” bilginin objektif 

ve değerden arınık olamayacağı gerçeğidir.    

 Patrinos ve diğerlerinin araştırmasının dayandığı bir başka örtük 

pozitivist önkabulün indirgemeciliğe bilimsel genelleme için başvurulabileceği 

yönündeki varsayım olduğu söylenebilir. Bu araştırmada gerek toplumun 

çeşitli kesimlerinin gelir düzeylerinin belirleyenleri gerekse de elde edilen 

gelirlerin içinde eğitimin payı konusunu açıklamak için üretilen modelin 

yetersiz sayıda değişkeni içermekte olduğu ileri sürülebilir. Bu durumun 

indirgemecilik olduğu düşünülebilir. Bu araştırmada modeldeki değişkenlerin 

dışındaki değişkenlerin değişmeden kaldıklarının (ceteris paribus) 

varsayıldığı da belirtilebilir. Hanedar’a (2007, s.54) göre ceteris paribus 

varsayımı iktisat biliminde teori oluştururken ve model kurarken kolaylık 

sağlamakla birlikte, yapılan analizlerin gerçeklikten kopmasına sebep olan bir 

indirgemeciliğe karşılık gelmektedir. 

Pozitivizm çerçevesinde kalan çeşitli sosyal bilim disiplinlerinin temel 

inceleme birimleri toplumsal yapılardır. Ercan (1998 b, s. 190), yapı ya da 
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belirli bir ana denk düşen toplumsal bütün ile bütünü oluşturan değişkenler 

arasında canlı ve birbirini etkileyen bir dizi ilişki olduğunu ve bu ilişkinin yapıyı 

dinamik kıldığını ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle toplumsal yapıların 

doğan, değişen, dönüşen ve yok olan tarihsel bütünler olduğu yargısına 

varılabilir. Pozitivist paradigmanın belirlediği sınırlar içinde gerçekleştirilen 

araştırmalarda bu gerçeğin unutulduğu ve toplumsal yapıların tarihsel 

koşullardan soyutlanarak incelenmekte olduğu ileri sürülebilir. Patrinos ve 

diğerlerinin bu araştırmasında da bu soyutlama eğiliminin mevcut olduğu 

belirtilebilir. Örneğin bu araştırmada piyasa ve fiyat üretimi düzenleyebilecek 

yegâne mekanizmalar olarak kabul edilmektedir. Bu önkabulle piyasa ve fiyat 

mekanizmasının tarihsel kategoriler olmaktan çıkarılarak tabulaştırıldığı 

söylenebilir. Yazarlar bu bağlamda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde piyasa 

güçlerinin (beceri arzı ve talebinin) işgücü piyasasında yeterince etkin 

olmamasını olumsuz bir olgu olarak varsaymakta ve gelişmiş kapitalist 

ülkelerin işgücü piyasası koşullarını, gelişmekte olan ülkelere ulaşılması 

gereken bir hedef olarak önermektedirler. Oysa gelişmiş denilen ülkelerdeki 

kapitalist üretim sisteminin ve onun bir parçası olan işgücü piyasası 

koşullarının geçici tarihsel kategoriler oldukları ve insanlığın önüne model 

olarak konulamayacak ölçüde eşitsizlikleri unutulmamalıdır.  

Patrinos ve diğerlerinin özellikle gelişmiş kapitalist ülkeler için geçerli 

olduğunu iddia ettikleri ve anaakım iktisattan devraldıkları bir başka tarih-dışı, 

mutlak varsayım da ücretlerin marjinal verimliliğe göre saptandığı biçimindeki 

varsayımdır. Oysa gelişmiş kapitalist ülkelerde geçerli olan bölüşüm 

koşullarının sadece yüksek verimlilik düzeylerini ya da üretici güçlerin 

gelişmişlik düzeyini yansıttığı söylenemez. Bu ülkelerin birçoğunda emekçi 

sınıfların uzun bir mücadele geçmişi vardır ve almakta oldukları ücretlerin 

düzeyi aynı zamanda onların örgütlü güçlerini de yansıtmaktadır. Bu olgunun 

tarihsel bir örneğine, Arrighi, Hopkins ve Wallerstein (2004, s.40)’ın Batı 

Avrupa’da bölüşüm ilişkilerinin emekçi sınıflar lehine dönüştüğü II. Dünya 

Savaşı sonrasındaki durumu betimledikleri aşağıdaki ifadelerinde rastlamak 

mümkündür: 
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönem tarihsel sistem karşıtı hareketler 
açısından büyük başarılar dönemiydi. Sosyal demokrasi Batı’da sağlam bir 
yer edinmişti. Önemli olan, sosyal demokrat partilerin meşru biçimde 
hükümet edebilecek alternatif gruplardan biri gibi görülmeye başlamasından 
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çok, sosyal demokratların ana programının, yani refah devletinin, 
muhafazakâr partiler tarafından bile, kuşkusuz gönülsüzce, kabul görmeye 
başlamasıydı. 

 

Patrinos ve diğerlerinin bölüşüm ilişkileri üzerinde sınıfların örgütlü 

güçlerinin etkilerini görmemek konusunda ısrarlı oldukları söylenebilir. 

Yazarların pozitivist paradigmanın soyutlayıcı belirlenimi altında iktisadî alanı 

diğer toplumsal alanlardan soyutlayarak ele almakta oldukları ve piyasanın 

bütün toplumsal ilişkileri belirlediği yönündeki pozitivist anaakım iktisat 

önkabulünü paylaştıkları da ifade edilebilir.   

Pozitivist paradigma çerçevesinden gelişmekte olan ülkelere bakan 

yazarlar, gelişmekte olan ülkelerin geriliğinin birleşik ve eşitsiz bir sistem olan 

dünya kapitalizminin bu ülkelere yansıması gibi daha derin nedenlerini 

çözümlemek yerine gelişmemişliğin görünüşleriyle uğraşmaktadırlar. 

Yazarların gerçekliğin daha derin belirleyenleri yerine gerçekliğin 

görünüşleriyle uğraşmaları pozitivizmin bilginin kaynağı olarak amprizme aşırı 

vurgu yapmasıyla ilgilidir.  

 Bu araştırmanın kapsamıyla ilgili esas sorunun İSK’nın temel 

önermeleriyle ilişkili olduğu düşünülebilir. İSK’nın, Patrinos ve diğerlerinin bu 

araştırmasıyla ilgili olan temel önermelerinden ikisi (a) eğitim ve yetiştirme 

yoluyla insan sermayesi stoğuna yapılacak yatırımların çıktıyı arttıracağı ve 

(b) bireyin kendisine yaptığı insan sermayesi yatırımının artan verimlilik 

üzerinden ücretine yansıyacağı yönündeki önermelerdir.  Bu önermelerin İSK 

araştırmalarının kapsamını öncel olarak belirleyen önermeler olduğu 

söylenebilir. Birçok anaakım eğitim iktisadı araştırmasında bu önermelerden 

ilki temel alınarak ekonomik büyümeyle insan sermayesi yatırımları ve stoğu 

arasındaki ilişkiler çözümlenmiştir. Bu türden eğitim-büyüme 

araştırmalarındaki kapsamla ilgili temel sorunlar bu tez çalışmasının önceki 

bölümlerinde tartışılmıştır. İSK’nın ikinci önermesi ise Patrinos ve diğerlerinin 

Dünya Bankası için yaptıkları bu araştırmanın kapsamını belirleyen önermedir 

ve bu araştırmada bir tür insan sermayesi yatırımı olan eğitimin artan 

verimlilik üzerinden farklı kazanç bölütlerinde ücretlere yansıması konu 

edinilmiştir. Bu önermeyle eğitim – verimlilik – ücretler arasında doğrusal ve 

başka dolayımları dışlayan bir ilişki kurulmaya çalışıldığı düşünülebilir. Bu 

doğrusal ilişkinin çerçevesini piyasa mekanizmasının ve piyasa güçlerinin 
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çizmekte olduğu da ileri sürülebilir. Bu araştırmanın iddiası odur ki, piyasa 

güçlerinin işleyişini engelleyen sürtünmeler (frictions) ve katılıklar (rigidities) 

olmazsa (ki gelişmiş ülkelerde böyle olduğu varsayılmaktadır), daha fazla 

eğitim yatırımı daha yüksek getiriler anlamına gelecektir. Bu varsayımla ilgili 

olarak Woodhall (1992, s.36), bazı iktisatçıların ücretlerin her zaman ve her 

koşulda iktisâdi verimliliği yansıtmadığı görüşünü ileri sürdüklerini 

söylemektedir:  
Bütün maliyet-fayda çözümlemelerinin dayandığı temel varsayım göreli 
kazançların işçilerin göreli verimliliğini yansıttığı yönündedir. Bazı iktisatçılar 
bu varsayıma itiraz etmektedirler. Bu iktisatçılar işgücü piyasasındaki 
katılıkları, ücret düzeylerinin belirlenmesi konusundaki alışkanlıkları ve 
gelenekleri, sendikaların gücünü, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu 
sektöründe zaman zaman arkaik maaş yapılarına neden olan idari ücretleri 
işaret ederek kazanç kalıplarının, farklı işçilerin toplam çıktıya göreli katkıları 
konusunda hiçbir şey anlatmadıklarını söylemektedirler.   

 

Eğitimin çeşitli tür ve düzeylerinin de, verimlilik üzerindeki etkilerinin 

farklı olabileceği düşünülebilir. Örneğin bazı eğitim türleri (felsefe, politika 

bilimi, iletişim vb.) politik sistemin yeniden üretimi gibi başka alanlardaki 

verimlilikler üzerinde etkili olabilir. Dahası iktisâdi verimliliğin tek kaynağının 

eğitim olmadığı da ileri sürülebilir. İktisâdi verimliliği üretim araçlarının 

gelişmişliğinin, işyerindeki örgütsel koşulların (örneğin işbölümü niteliklerinin), 

ücretlerin, fiziksel çalışma koşullarının, işçilerle işverenler arasındaki 

etkileşimlerin de etkileyebileceği düşünülebilir. Ne var ki bu türden olgular 

Patrinos ve diğerlerinin bu araştırmasında kapsama dâhil edilmemiştir. Bu 

yönüyle bu araştırmanın eksik olduğu söylenebilir.  

Bu araştırmada verimlilikle ücretler arasında doğrusal ilişki olduğu 

yönündeki varsayım da sorunludur. Ücretlerin minimize edilmesi eğiliminin 

kapitalizmin yapısal bir özelliği olduğu ve artan verimlilikten işçilerin payına 

düşen bölümün (ya da reel ücretlerdeki artış) çoğu zaman işçi verimliliğindeki 

artışın altındadır kaldığı söylenebilir. Örneğin Boratav (2005 b, s.40), 

Türkiye’de imalat sanayii’nde faaliyet gösteren özel işletmelerde emek 

verimliliği indeksinin 1976’da 100’den 1988’de 127.7’ye yükselmiş olmasına 

rağmen, reel ücretlerin aynı dönemde % 3.8 oranında gerilediğini saptamıştır. 

Patrinos ve diğerlerinin bu araştırmasında, yetenek de eğitimle birlikte 

ücret düzeylerinin belirleyicilerinden birisi ve eğitimle açıklanamayan olguları 

açıklamakta başvurulan bir değişken olarak çözümlenmektedir. Bu 
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araştırmada eğitimin yetenekle ikâme ilişkisi ya da tamamlama ilişkisi içinde 

olduğu varsayılmış ve bu varsayım çeşitli kazanç bölütleri (kategorileri) 

içindeki farklı eğitim getirilerini açıklamak için kullanılmıştır. Bu araştırmada 

yetenek olgusunun ve eğitim-yetenek ilişkisinin, araştırma bulgularını 

açıklamakta –geçerliği test edilmeden kullanıbilen- bir tür kurtarıcı değişken 

işlevi görmekte olduğu düşünülebilir, keza eğitimle-yetenek arasında 

kurgulanan tamamlama veya ikâme etme ilişkisi bütünüyle hipotetiktir.  

Bu araştırmada farklı kazanç bölütlerinin (kategorilerinin) varlığını ve 

bu bölütler içindeki farklı eğitim getirilerini açıkladığı düşünülen değişkenler; 

eğitim düzeyi, gözlenemediği varsayılan ve dolayısıyla ölçülemeyen yetenek, 

eğitimle yetenek ilişkisi ve ülkelerin gelişme aşamasına göre ortaya çıkan 

işgücü piyasasının gelişmişliği olarak ortaya konulmuştur. Yazarlar, işgücü 

piyasasının gelişmemişliğini ise aile ilişkilerin etkililiği, becerilere ilişkin işgücü 

arzı ve talebinin (piyasa güçlerinin) işlemesini engelleyen katılıklar, ücret 

verimlilik bağlantısını koparan kamu müdahaleleri ve kamu sektörünün 

ağırlığı vb. olgularla ilişkilendirmişlerdir. Eğitimin işgücü içindeki farklı kazanç 

bölütlerindeki getirilerini açıklamak için kullanılan bu az sayıdaki değişkenin 

Patrinos ve diğerlerinin bu araştırmasının açıklayıcılık niteliğini azalttığı 

yönünde bir yargıda bulunulabilir. Örneğin bu araştırmada işgücü 

piyasalarının işlemesini engelleyen faktörlerin bulunmadığı durumlarda, 

öngörülen ilişkinin geçerli olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu ortaya 

konmamıştır. Bu türden bulgularla desteklenmeden, bu ilişkinin geçerli 

olduğunu varsayma spekülasyon olarak yorunlanabilir. İşgücü piyasası 

içindeki farklı kazanç bölütlerinin oluşumunun sadece eğitim ve yetenekle 

açıklanamayacağı da ileri sürülebilir. Örneğin işgücü piyasasındaki farklı 

kazanç bölütleri, üretim birimlerinin farklı sermaye stoklarına sahip olmaları 

olgusunu yansıtabilir. Ya da aynı işyerindeki işçilerin farklı kazanç bölütlerine 

ayrılması, kafa ile kol emeği arasındaki işbölümünün sonucu olabilir. Dahası 

farklı kazanç bölütleri, yetenek ve eğitimin dışında etnik, cinsel, mezhepsel 

ayrımcılık12 gibi olgular tarafından da belirlenebilir. Yazarlar bu türden 

olguların gelişmiş kapitalist ülkelerde piyasa güçlerinin tam olarak işlemesi 

                                                 
12 Ayrımcılığın iktisadi bir çözümlemesi için bakınız: Krueger, A. O. (1963).  The Economics of 
Discrimination. The Journal of Political Economy. October 1963. Vol. 71. No. 5. pp. 481-486. 
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nedeniyle farklı kazanç bölütlerinin oluşmasında etkili olmadığını 

varsaymaktadırlar. Oysa dünyanın en “gelişmiş” kapitalist toplumlarında bile 

cinsel, etnik, dinsel, dilsel vb. farklılıklar bölüşüm ilişkilerini 

belirleyebilmektedir. Balibar ve Wallerstein (2000, s.39-43) küresel 

kapitalizmin cinsel, etnik, dinsel, vb. bölünmeler karşısındaki evrensel 

çözücülüğüyle yine kapitalist egemenlik ilişkilerinden türeyen özellikle ırkçı ve 

cinsiyetçi ideolojiler arasında bir gerilim olduğunu söylemektedirler. Yazarlar 

(2000, s.39-43), özellikle sermayenin küresel çıkarlarının adı geçen 

bölünmeleri aşma yönünde bir eğilim doğurduğunu, ama bu eğilimin yanında 

yine kapitalizmin egemenlik ilişkilerine bağlı olarak bu bölünmelerin yeniden 

üretilebildiğini ifade etmektedir. Özellikle kriz dönemlerinde bu bölünmelerin 

kimin işte kalacağı ve kimin ne kadar ücret alacağı gibi iktisadi ilişkiler 

üzerinde en az eğitim ve yetenek kadar etkili olabildikleri söylenebilir. Patrinos 

ve diğerlerinin bu araştırmasında ise farklı kazanç bölütlerinin oluşumu ve 

ücret düzeyleri sayılan bu olgulardan bağımsız olarak incelenmiştir. Bu 

nedenle bu araştırmanın kapsamının oldukça sınırlı olduğu ileri sürülebilir.  

 Patrinos ve diğerlerinin bu araştırması belirgin bazı yöntembilimsel 

özelliklere sahiptir. Bu araştırmada kullanılan eğitim getirisi denkleminde 

bağımlı değişken saatlik/aylık ücretlerin doğal logaritmasıdır. Bağımsız 

değişkenler ise çeşitli eğitim düzeylerinde geçirilen yıllar ile iş tecrübesinin 

süresidir. Bu araştırmada ampirik verilerle bağımsız değişkenlerin parametre 

değerlerine ulaşılan denklemin, daha önce de tartışıldığı gibi, ücret 

düzeylerinin önemli başka belirleyenlerini içermemesi yüzünden açıklayıcılık 

değerininin tartışılır olduğu belirtilebilir.  

Patrinos ve diğerlerinin bu araştırmasında da yöntem ampirik 

aşamadan önce ortaya konulmakta ve bulgular öncel olarak dayanılan 

varsayımlar (örneğin yüksek kazançların yüksek becerilerle ilişkili olduğunun 

kabul edilmesi gibi) ve hipotezler (örneğin eğitim getirilerinin gelişmekte olan 

ülkelerdeki örüntülerinin gelişmiş ülkelerdeki örüntülerine uymamasının 

gelişmekte olan ülkelerdeki işgücü piyasalarındaki katılıklara ve bu piyasalara 

kamu müdahalesine bağlanması gibi) çerçevesinde yorumlanmıştır. Yöntemin 

temel olmasından ve araştırma sürecinin tamamını belirlemesinden doğan 

sorunlar araştırma sonuçlarına ilişkin aslında yorum olan önerilerin bilimsel 

bulgular olarak sunulmasıyla aşılmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle bu araştırma 
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nicel araştırma yöntemleriyle yapılmış birçok diğer anaakım eğitim iktisadı 

araştırması gibi araştırma metodolojisini ve bulgularını genellemeye 

çalışmaktadır. Yazarlar eğitimin getirilerine ilişkin olarak işlemekte olan belirli 

bir örüntüyü açığa çıkardıklarını ileri sürmektedirler. Ne var ki, eğitimin 

getirilerinin belirleyenlerini açıklamak için kullanılan modelin, bu modele 

girebilen değişkenlerin ve bu değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan nicel 

yöntemlerin, araştırmanın kendi kendisini -kullandığı yöntemle- sınırlaması 

anlamına geldiği düşünülebilir. Kullanılan yöntemlerin belirlediği sınırlar 

içinde, yazarların, görünüşlerden temel ve belirleyen olgulara doğru 

ilerleyemedikleri de söylenebilir.  

Bu araştırmada kullanılan bölüt regresyonu yönteminin sıradan en 

küçük kareler regresyonu yöntemine göre bağımlı değişkene ilişkin olarak 

daha ayrıntılı çözümlemeleri olanaklı kıldığı yönündeki saptama, anaakım 

eğitim iktisadının yöntem setine yönelik içerden bir düzeltme çabasıdır. Bu 

türden yöntembilimsel reform çabalarına anaakım eğitim iktisadının tarihsel 

gelişme sürecinde rastlanabilmektedir. Bu içerden düzeltme çabasının 

öznelerinin bu düzeltmelerle anaakım eğitim iktisadını bilimselleştirdiklerini 

düşündükleri söylenebilir. Oysa böylesi teknik düzeltmelerin, anaakım 

iktisadın dayandığı kuramsal altyapıya, bilim paradigmasına ve bu çerçevede 

kullandığı nicel araştırma yöntemlerine ilişkin temel önkabulleri değiştirmekten 

çok uzak olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle bu türden çabaları anaakım 

iktisadın imajıyla ilgili çabalar olarak nitelendirmek mümkündür. Bu 

araştırmada en küçük kareler regresyonu yerine daha duyarlı olduğu iddia 

edilen bölüt regresyonu yönteminin kullanılmış olmasının bu araştırmayı 

ücretin (ve eğitimin getirilerinin) belirleyenleri konusunda daha gerçekçi 

yapmadığı ileri sürülebilir. Daha açık bir anlatımla bölüt regresyonunun 

kullanılmış olması, anaakım iktisattan devralınan yöntembilimsel bireycilik ve 

araçsal rasyonalizm varsayımını, tümdengelimci yöntemin başat yöntem 

olmasını, matematiğin bilimsel gerçekçiliği aşındıracak ölçüde aşırı 

kullanımını, normatifliği ve metafizik toplum anlayışını değiştirmemektedir. Bu 

yüzden Patrinos ve diğerleri, bu araştırmada kullanılan yöntemlerde ne 

ölçüde yenilik yaptıklarını iddia ederlerse etsinler, bu araştırmanın pozitivizmi, 

nicel araştırmanın sınırlılıklarını ve neoklasik iktisadın teorik çerçevesini 

aşmaktan uzak olduğu söylenebilir.  
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 Patrinos ve diğerlerinin araştırmasının yönteminin aşırı analitik olduğu 

ve bu yüzden kapsamına giren olguları bütünsel bir çerçeveden 

çözümle(ye)mediği de düşünülebilir. Örneğin bu araştırmada eğitimle eğitimin 

getirileri arasındaki ilişkiye etkiyen eğitimin belirleyeni ve belirleneni olduğu 

politik ve kültürel süreçler inceleme kapsamına alınmamıştır. Oysa “insanlar 

diğer canlılardan farklı olarak toplumda sadece varlıklarını sürdürmekle 

kalmaz, ayrıca toplumu üretirler, toplumu üretirken ise sadece maddi ortamın 

dönüşümüne yol açmazlar, maddi yaşamla birlikte bir dizi düşünsel yapı, 

kültürel ve ideolojik kurgular üretirler” (Ercan, 1998 b, s.149). Dahası maddi, 

düşünsel, kültürel ve ideoljik üretim süreçlerinin çelişkili ve çatışmalı süreçler 

olduğu da ileri sürülebilir. Ne var ki kullanılan yöntem incelenen kapsamdaki 

çelişkileri görmeyi engellediğinden bu araştırmanın çelişkisiz bir gerçeklik 

algısı doğurduğu görülmektedir.  

 Patrinos ve diğerlerinin bu araştırmasında bu araştırmasında 

kazançlarla beceriler arasında pozitif bir ilişki olduğu varsayılmıştır. Bu 

varsayım her koşulda geçerli bir varsayım olmamasına rağmen (örneğin 

yetenekli çok sayıda yoksul emekçinin varlığına rağmen), tarih-aşkın bir 

önerme olarak kabul edilmiştir.        

Patrinos ve diğerleri bu araştırmayla düşük gelir düzeyine sahip 

ülkelerde (ki bu ülkeler, araştırmada Doğu Asya ülkeleri olarak 

sınıflandırılmıştır) eğitimin getirilerinin, kazanç bölütleri yükseldikçe düştüğünü 

bulgulamışlardır. Yazarlar, getirilerin bu ülke grubundaki yüksek gelir 

düzeyine sahip Singapur dışında, kazanç bölütleriyle ters orantılı olarak 

değişmekte olduğu sonucuna vardıklarını belirtmektedirler. Latin Amerika 

ülkelerine ilişkin bulgular ise homojen değildir. Arjantin ve Şili gibi ülkelerde 

eğitimin getirileri yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerdeki örüntüye 

uymaktayken, diğer Latin Amerika ülkelerine ilişkin bulgular karışık getiri 

örüntülerine sahip gözükmektedir. Yazarlar bu sonuçları, ülkelerin farklı 

gelişme aşamalarında bulunmalarından kaynaklanan (a) iş hareketliliğindeki, 

(b) becerilerin kıtlık düzeylerindeki, (c) piyasa güçlerine maruz kalma 

düzeylerindeki ve ücretlerle üretkenlik arasındaki bağlantılardaki ve (d) nitelikli 

eğitime erişmedeki farklılıklara bağlamaktadırlar. Yazarların eğitimin 

getirilerine ilişkin olarak gelişmekte olan ve gelişmiş ülke kategorilerini 

kullanarak ulaştıklarını iddia ettikleri sonuçlar bu araştırmanın kapsamına 
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alınmayan ama belirleyiciliği yüksek bazı olgulardan dolayı açıklayıcılık 

niteliklerini kaybetmektedirler. Örneğin Patrinos ve diğerlerinin gelişmekte 

olan ülkelerde eğitimin getirilerini incelerken adını bile anmadıkları 

genişletilmiş yeniden üretim süreçleri, hem bölüşüm koşullarını belirleyen, 

hem de eğitimin bölüşüm koşullarına etkisini ve bölüşüm koşullarından 

etkilenmesini açıklayabilecek olguları (ve bu olgulara ilişkin değişkenleri) 

içermektedir. Genişletilmiş yeniden üretim perspektifinden gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim olgusuna bakıldığında bu ülkelerde eğitimin 

sadece iktisadî işlevinin olmadığı bunun yanında eğitimin mevcut politik 

sistemin yeniden üretilmesinde ve eşitsizliğin meşrûlaştırımında da 

işlevlendiğini görmemek mümkün değildir. Bu çerçeveden eğitimin getirilerine 

bakıldığındaysa üretimden alınan payın bir kısmının kaynağının politik 

sistemin yeniden üretimiyle ilgili olduğu görülecektir. Örneğin yazarlar 

gelişmekte olan ülkelerde kamu sektörünün ekonomideki ağırlığının fazla 

olmasından ve üretkenlikle ücretler arasındaki bağlantının zayıf olmasından 

yakınmaktadır. Yazarların görmek istemedikleri gerçek ise, yoksul ülkelerde 

toplumsal çelişkilerin kamu sektörünün genişletilmesiyle yumuşatılmaya 

çalışılması gerçeğidir. Dahası çelişkileri yumuşatmaya yönelik bu politika 

birçok gelişmiş Avrupa ülkesinde de son yıllarda gözden düşmesine rağmen 

sosyal refah devleti biçiminde hâlen uygulanmaktadır.  

O halde, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkelerdeki eğitimin 

getirilerine ilişkin örüntülerin farklılaşmasını hangi olgular açıklayabilir? 

Eğitimin getirilerine ilişkin farklı örüntüleri açıklayabilmek için, ülkeler 

arasındaki; sermaye birikim düzeylerine, kâr oranlarına ve bu ülkelerdeki 

siyasal sistemlerin kendilerini yeniden üretmek için uyguladıkları politikalara 

ilişkin farklılıklara yoğunlaşılması gerektiği düşünülebilir.  

Patrinos ve diğerlerinin bu araştırmasında üniversite düzeyindeki 

eğitimin getirilerinin diğer düzeylerdeki eğitimlerin getirilerini aştığı da 

bulgulanmıştır. Ayrıca bu araştırmada birçok ülkede mesleki-teknik eğitimin 

getirilerinin genel ortaöğretimin getirilerini aştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

bulguları yazarlar yorum yapmadan okuyucuyla paylaşmışlardır. Oysa 

neoliberal politikaların olumsuz etkilediği toplumsal katmanlardan birinin kafa 

emekçileri olduğu ve bu toplumsal grubun hızla proleterleştikleri söylenebilir. 

Meslekî teknik eğitimin getirilerinin genel ortaöğretime göre daha yüksek 
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gerçekleşmesinin ise teknik işbölümünün bir sonucu olduğu düşünülebilir. 

İşgücünün çekirdek vasıflı ve vasıfsız işgücü biçimindeki bölünmesi, üretimin 

kâr maksimizasyonuna göre şekillendirilmesinin sonucudur ve işverenlerin 

işgücü arzını esnek tutabilmelerini sağlamaktadır. Çakır (2007, 118) işgücü 

piyasasının esneklik uygulamaları ile birlikte, iş güvencesine sahip, yüksek 

nitelikli çalışanlardan oluşan birincil ve çekirdek işgücü ve güvencesiz 

çalışanlardan oluşan ikincil ve çevresel işgücü şeklinde iki katmana 

bölündüğünü söylemektedir. Adı geçen yazar (2007, 118) sayısal esneklikle 

özdeşleşen ikincil işgücünün kısmi süreli, belirli süreli ve geçici çalışma gibi 

standart dışı çalışma biçimleriyle çalıştıklarını belirtmektedir. Çekirdek vasıflı 

işgücünün ücretleri ve çalışma koşulları vasıfsız işgücüne göre daha iyi 

olabilmektedir. Vasıfsız işgücü ise çok kısa sürelerde ve çok düşük 

maliyetlerle yetiştirilebilmekte ve talepteki dalgalanmalara bağlı olarak iş 

bulabilmekte veya işlerinden olabilmektedirler. Patrinos ve diğerleri, araştırma 

bulgularını aktarırken eğitimin getirilerine ilişkin bu belirleyici olgulara 

değinmemişlerdir.  

Yazarlar son olarak bulgularının politika doğurgularını tartışmışlardır. 

Yazarlara göre eğer eğitimin getirileri kazanç dağılımının üst sınırında daha 

yüksekse, yani, eğitimle yetenek birbirlerini tamamlıyorsa eğitim yatırımları 

eşitsizliği arttıracaktır; çünkü bu yatırımlardan daha yetenekli olanlar daha 

fazla yararlanacaklardır. Diğer taraftan yazarlar, eğitimin getirilerinin kazanç 

dağılımının alt sınırında daha yüksek olması durumunda (birçok yoksul 

ülkede olduğu gibi) yani eğitimle yeteneğin birbirlerini ikâme etmeleri halinde 

eğitim yatırımlarının eşitliği arttıracağını; çünkü bu yatırımlardan daha az 

yetenekli olanların yarar sağlayacağını söylemektedirler. Bu durumda 

herhangi bir ülkedeki eğitim politikalarında politika yapan öznelerin dikkate 

alacağı sadece iki değişken vardır: (a) kazanç bölütlerine göre eğitimin 

getirileri ve (b) eğitimle-yetenek arasındaki ikâme veya tamamlama ilişkisi... 

Aslında politikaları üretenlerin bu değişkenleri bile dikkate almalarına gerek 

yoktur keza bu politkalar yazarlar tarafından örtük olarak şöyle formüle 

edilmiştir:  

-Eğer işgücü piyasalarının gelişmiş olduğu yüksek gelirli kapitalist bir 

ülkede devlet yöneticiyseniz eğitim yatırımı yapmayın; çünkü bu yatırım gelir 

eşitsizliğini arttıracaktır.  
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-İşgücü piyasalarının katılıklarla ve sürtünmelerle malûl olduğu düşük 

gelirli bir ülkede devlet yöneticisiyseniz eğitimin alt düzeylerine yatırım yapın 

ve bir an önce kamunun ekonomideki ağırlığını azaltarak işgücü piyasalarınızı 

gelişmiş kapitalist ülkenin işgücü piyasalarının koşullarına çekin ki eğitimin 

getirileri üretkenliği yansıtabilsin.  

Kısacası yazarlar Dünya Bankası politikalarını eğitim bağlamında 

yeniden önermektedirler. Bu durum bu türden araştırmaların temel amacının 

egemen politikalara rehberlik etmek olduğunu göstermektedir.  
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II- Eğitim Kaynaklarının Dağıtımı ve Hakkaniyet/Eşitlik Konusundaki 
Araştırmalara İlişkin Bulgular ve Yorum 
 
Araştırmanın Adı: İnsan Sermayesine Yatırım: Teorik Bir Çözümleme 

(Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis)  

            Araştırmacı:  Gary S. Becker   

                   Kaynak:  The Journal of Political Economy. Vol. 70. No. 5. Part 2:  

Investment in Human Beings. October 1962. pp. 9-49. 

                   Yayıncı:  The University of Chicago Press 

 

Araştırmanın Betimlenmesi 
 Gary S. Becker’in bu araştırması İSK’nın temel tezlerinin ortaya 

konduğu ilk çalışmalardandır. Bu çalışmasında Becker, gelecekteki gerçek 

gelirleri etkileyen insan sermayesi yatırımlarını çözümlemektedir.  

 Becker’e göre insan sermayesi yatırımları okulda alınan eğitim, 

işbaşında yetiştirilme, sağlık hizmetleri, vitamin tüketimi ve ekonomik sistemle 

ilgili enformasyonun edinilmesi gibi birçok olguyu içermektedir. Yazar, bu 

yatırımların kazançlar ve tüketim üzerindeki göreli etkilerinin, insan sermayesi 

yatırımları için kullanılan kaynakların miktarlarının, bunların getirilerinin ve 

insan sermayesi yatırımlarıyla getiriler arasındaki bağlantının algılanış 

biçimlerinin farklılaştığını fakat bütün bu yatırımların insanların fiziksel ve 

zihinsel yeteneklerini geliştirdiğini ve böylelikle gerçek gelirleri arttırdığını 

ifade etmektedir. 

    Becker, geçmişteki araştırmalarda, insanların iktisadî durumlarının 

ülkeler ve aileler arasındaki farklılıklarının temel kaynağı olarak sahip olunan 

fiziksel sermayenin niceliklerindeki farklılıkların gösterildiğini fakat gelir 

büyümesi üzerine yapılan daha yeni araştırmalarda (Becker, 1960’ların 

başında yapılan ilk insan sermayesi araştırmalarını kastetmektedir), fiziksel 

kaynakların dışındaki -örneğin sahip olunan bilgi gibi- daha az somut olan 

kaynaklar üzerine dikkatlerin yoğunlaştığını belirtmektedir. Becker’e göre 

insan sermayesi yatırımı kavramı insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini 

anlamak için kullanışlı bir kavramdır. 

 Becker, bu çalışmanın ilk amacının Birleşik Devletler’de üniversite ve 

lise eğitiminin parasal getirilerini tahmin etmek olduğunu; bu amaç için 
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öncelikle insan sermayesi yatırımına ilişkin teorik bir çerçeve oluşturmak 

gerektiğini; fakat kendisinin bu çerçeveyi oluştururken daha geniş ve ayrıntılı 

bir insan sermayesi çözümlemesi yapması gerektiğini fark ettiğini 

söylemektedir. Böylelikle yazar, bu çalışmanın amacını, insan sermayesi 

yatırımına ilişkin genel bir çözümleme ortaya koymak biçiminde değiştirdiğini 

ifade etmektedir. Becker bu çalışmanın, ilerledikçe, insan sermayesi 

çözümlemesinin daha önceki çalışmalarda yorumlanarak geçiştirilen birçok 

ampirik olguya bütünleşik bir açıklama getirdiğini ve bir boşluğu doldurduğunu 

söylemektedir. Bu ampirik olgulardan bazıları yazar tarafından şöyle 

özetlenmektedir (Becker, 1962, s. 10):  
(1) Kazançlar yaşa bağlı olarak azalan bir oranda artmaktadır. Fakat 
hem artış oranı hem de yavaşlama oranı beceri düzeyiyle pozitif olarak 
ilişkilidir. (2) İşsizlik oranları beceri düzeyiyle negatif yönde ilişkili olma 
eğilimindedir. (3) Gelişmemiş ülkelerde firmalar çalışanlara gelişmiş 
ülkelere oranla daha fazla “paternalistik” davranma görüntüsü 
sergilemektedirler. (4) Genç insanlar yaşlı insanlara göre daha sıklıkla iş 
değiştirmekte, okulda ve işbaşında daha fazla eğitim almaktadırlar. (5) 
Profesyoneller ve diğer vasıflı işçiler arasındaki kazanç dağılımı pozitif 
olarak çarpıktır (skewed). (6) Daha yetenekli kişiler daha fazla eğitim ve 
yetiştirme almaktadırlar. (7) İşbölümü pazarın genişliği tarafından 
sınırlanmaktadır. (8) Tipik bir insan sermayesi yatırımcısı, somut 
sermayeye yatırımı yapan tipik bir yatırımcıdan daha acelecidir ve bu 
yüzden daha fazla hata yapma eğilimindedir.  

 

Becker, yukarıdaki ve benzeri ampirik doğurguların aslında çok basit 

birkaç teroik tartışmadan yola çıkarak açıklanabileceğini; zaten bu çalışmanın 

amacının da bu tartışmaları en genel boyutlarıyla ortaya koymak olduğunu 

belirtiyor. Yazar bu girişin ardından çeşitli insan sermayesi yatırımlarını 

çözümlemektedir.  

Becker’in çözümlediği ilk yatırım kategorisi işbaşındaki insan 

sermayesi yatırımıdır. Yazar, firma teorilerinin neredeyse tamamında üretme 

sürecinin kendisinin işçi üretkenliği üzerindeki etkisinin ihmal edildiğini 

söylemektedir. Oysa, birçok işçi işlerinin başındayken birçok yeni beceriler 

edinerek ve eski becerilerini geliştirerek üretkenliklerini arttırmaktadırlar. Bu 

yüzden işbaşındaki yetişme (on-the-job training) gelecekteki üretkenliği 

arttıran okulda alınan eğitimden farklı bir süreçtir. Becker, gelecekteki 

üretkenliği artırmanın bir maliyeti olduğunu; bu maliyetlerin yetiştirme 

alanların harcadıkları çaba ve zaman, öğretmenlerin çabaları ve harcadıkları 

zamanla kullanılan ekipman ve materyallerin maliyetlerini içerdiğini 
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söylemektedir. Yazar, bu kaynakların bugünkü çıktıyı arttırma yerine 

gelecekteki çıktıyı arttırmak için kullanılmalarından dolayı maliyet niteliği 

kazanmakta olduğunu belirtmektedir. Yetiştirme için yapılan harcamanın ve 

yetiştirme süresinin niceliği ise; yetiştirmenin türüne, üretim olanaklarına ve 

farklı becerilere yönelik talebe bağlıdır. Becker, her çalışanın belirli bir süre 

için işe alındığının ve hem emek hem de ürün piyasalarının tam rekabet 

koşullarında işlediğinin varsayıldığını söylemektedir. Ayrıca eğer işbaşında 

yetiştirme yoksa, ücret düzeyleri, firmanın eylemlerinden bağımsız olarak 

piyasa tarafından belirlenecektir. Kâr maksimizasyonu peşindeki firma 

marjinal ürünler marjinal ücretlere eşit olduğunda dengede olacaktır. 

Sembolle ifade edildiğinde “MP = W” durumu denge koşuludur. Bu formülde 

“W”, ücretleri ya da harcamaları; “MP” ise marjinal ürünü sembolize 

etmektedir. Bu formül zamanı da dikkate alarak, “t”, t’nci periodu göstermek 

üzere, MPt = Wt biçiminde de yazılabilir.  

 Becker, bu koşulların işbaşında yetiştirme dikkate alındığında 

değişeceğini; çünkü yetiştirmenin firmanın bugünkü maliyetlerini arttıracağını; 

ama yetiştirmenin gelecekteki gelirlerinin artması veya maliyetlerinin azalması 

üzerinden kârları arttırması durumunda bu yetiştirmenin firma tarafından 

sunulabileceğini söylemektedir. Zamanın dikkate alınması ve gelecekteki 

kârların da analize dâhil edilmesiyle Becker, yukarıdaki denklem (MPt = Wt) 

yerine, harcamaların ve gelir akışlarının bugünkü değerini gösteren aşağıdaki 

denklemin kullanılabileceğini belirtmektedir:  

 
 Bu denklemde; “Et” “t” zaman dilimindeki harcamaları; “Rt” “t” zaman 

dilimindeki gelir akışlarını; “i” piyasada oluşan iskonto oranını ve “n” zaman 

dilimlerinin sayısını göstermektedir. Becker’a göre, bu denklemle “MPt = Wt“ 

denkleminin denge koşulu bütün periotlar için genellenmiş olmaktadır. Her bir 

periotta eğer marjinal ürün ücretlere eşitse, marjinal ürün akışının şimdiki 

değeri, ücret akışlarının şimdiki değerine eşit olacaktır.  

 Becker ardından yetiştirmenin sadece ilk periotta verilmesi durumunu 

çözümlemektedir. Bu durumda yazar ilk periodun harcamalar bölümünde 

ücretlere ek olarak yetiştirme masraflarının da dikkate alınacağını; diğer 
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periotlarda ise firmanın harcamaların sadece ücretleri içereceğini 

söylemektedir. Bu durumda yeni denklem aşağıdaki biçime dönüşmektedir: 

  
 Bu denklemde “k” yetiştirme masraflarını göstermektedir. Becker’a 

göre “k” sadece yetiştirme masraflarını gösterdiği için yetiştirme sürecinde bir 

kişinin harcadığı zamanı (ki bu zaman yetiştirme yerine üretimde harcansa 

toplam çıktıyı arttıracaktır) da çözümlemeye dâhil etmek gerekmektedir. Bu 

durumda yukarıdaki denklem bir başka terim daha eklenerek aşağıdaki 

biçimde yeniden yazılmalıdır. Yeni terim gelecekteki gelir akışlarıyla 

gelecekteki masraflar arasındaki farkın bugünkü değerini gösteren G’dir: 

  
 Bu yeni terimin eklenmesiyle içinde “k” terimiyle gösterilen yetiştirme 

masraflarının olduğu yukarıdaki denklem aşağıdaki biçimde yeniden 

yazılmıştır: 

   
 Bu denklemde “MP0“ üretilen marjinal ürünü; “G” gelecekteki gelir 

akışlarıyla gelecekteki masraflar arasındaki farkın bugünkü değerini 

göstermektedir. Becker ardından, yukarıdaki denklemden -yetiştirmenin 

sadece masraflarını değil yetiştirme süresinde harcanan zamanın fırsat 

maliyetini de çözümlemeye dâhil etmek amacıyla- MP’0 sembolüyle ifade 

ettiği “yetiştirme icin hiç zaman harcanmaması durumunda üretilecek olan 

marjinal ürünü” içerecek biçimde aşağıdaki denklemi türetmektedir: 

 
Bu denklemde MP’0 yetiştirme icin hiç zaman harcanmaması 

durumunda üretilecek olan marjinal ürünü; “G” gelecekteki gelir akışlarıyla 

gelecekteki masraflar arasındaki farkın bugünkü değerini; “C” ise yetiştirmenin 

masrafları ve fırsat maliyetleri toplamını göstermektedir. Becker yukarıdaki 

denklemde “G” ile “C” arasındaki farkın yetiştirmenin getirileriyle maliyetleri 

arasındaki farkı gösterdiğini ifade etmektedir. Yazar yukarıdaki denklemlerden 
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genellemelere ulaşma konusunda dikkatli olunması gerektiğini keza bu 

denklemlerde çok somut sonuçlara ulaşmak için özgül bazı varsayımlara 

başvurmanın zorunlu olduğunu ifade etmektedir. Bu amaçla öncelikle 

işbaşındaki yetiştirmenin genel ve firmaya özgü yetiştirme olarak 

ayrıştırılması gerektiğini belirten Becker, ardından bu sınıflandırmanın 

doğurgularını tartışmaktadır. Yazara göre rekabetçi bir işgücü piyasasında 

başka firmalarda da üretkenliği arttırabilecek genel yetiştirmenin maliyetlerine 

katlanma konusunda firmaların isteksiz olacaklarını, diğer taraftan, sadece 

ilgili firmadaki üretkenliği etkileyecek firmaya özgü yetiştirmenin maliyetlerini 

üstlenme konusunda daha istekli olacaklarını söylemektedir. Ardından Becker 

söylediklerini denklemlerle matematik diline çevirmektedir. Genel yetiştirme 

sonucunda ücretler ve marjinal ürün aynı oranda yükseleceğinden MPt bütün 

t = 1, …n-1 dönemleri için Wt’ye eşit olacak ve gelecekteki gelir akışlarıyla 

gelecekteki masraflar arasındaki farkın bugünkü değerini gösteren G sıfıra 

eşit olacaktır:  

 
 G sıfıra eşit olacağı için; 

 
denklemi, 

   
veya  

 
olacaktır.  

 Böylece Becker’a göre genel yetiştirmenin maliyetini çalışanlar 

üretkenliklerinin altında ücretler alarak ödemiş olacaklardır. Bu sonuçtan yola 

çıkarak yazar ücretlerle üretkenlik arasındaki ilişkiler hakkına yapılacak 

çalışmalarda, yetiştirme maliyetlerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini 

söylemektedir.  

 Becker bu çalışmada, iş-başında yetiştirme alan kişinin kazancının brüt 

kazançlardan insan sermayesi yatırımı maliyetlerinin çıkarılmasıyla elde 

edilen net kazanç olarak dikkate alındığını söylemektedir. Bu bağlamda 

Becker özellikle daha fazla yetiştirme alan (ya da insan sermayesi yatırımı 
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yapan) gençlerin yetiştirme aldıkları dönemlerdeki net kazançlarının da daha 

düşük (hatta kimi durumlarda negatif) olabileceğini ifade etmektedir.  

 Becker bu tartışmanın ardından insan sermayesinin amortismanı ile 

ilgili bir konuya yönelmektedir. Becker, insan sermayesindeki yıpranmanın 

hesaplanmasıyla ilgili önermelerini ortaya koymadan önce fiziksel sermayenin 

amortismanı ile insan sermayesinin amortismanı arasındaki farklılıklara 

değinmektedir. Fiziksel sermayenin kullanılmaya başlamasının hemen 

ardından başlayan yıpranma ve değer yitimi örüntüsü, insan sermayesi için 

geçerli değildir; keza, Becker’a göre, kendisine insan sermayesi yatırımı 

yapan bir kişinin değeri yetiştirme süresi boyunca artmakta ve ilerleyen 

yıllarda yaşa bağlı olarak azalmaktadır. Becker yaş, yetiştirme ve kazançlar 

arasındaki ilişkiye dair önermelerini aşağıdaki figür yardımıyla açıklamaktadır:  

 
 Yukarıdaki şekilde UU yetiştirme almamış kişilerin kazançlarının 

işyaşamı boyunca değişmeden kalması durumunda, yaşa bağlı olarak elde 

edecekleri kazanç düzeyini göstermektedir. Yetiştirme almış kişiler yetiştirme 

süreci boyunca yetiştirme almayanlara göre daha düşük ücretler, yetiştirme 

aldıktan sonra ise yetiştirme almamış olanlara göre daha yüksek ücretler 

alacaklardır. Yukarıdaki şekilde TT yetiştirme almış kişilerin kazanç - yaş 

eğrisini göstermektedir. Becker bu eğrinin yetiştirme almamış kişilerin yaş-

kazanç eğrisine göre hem daha dik hem içbükey olmasının, kazançlardaki 

artış oranının genç yaşlarda alınan yetiştirmeden daha fazla etkilenmekte 

olduğunu gösterdiğini söylemektedir.  
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 Becker, gelir maksimizasyonu peşindeki firmaların genel yetiştirmenin 

maliyetlerini karşılamayacaklarını ve çalışanlara piyasadaki ücret 

düzeylerinde ödeme yapacaklarını belirttikten sonra, tipik firma davranışının, 

genel yetiştirmenin maliyetini yetiştirme sürecinde yetiştirme alan kişiye 

piyasa ücretlerinin altında bir ücret vererek çalışana ödetmek ve yetiştirme 

bittikten sonra ise daha yüksek ücret vererek yetişmiş işgücünü firmada 

tutmak biçiminde olacağını ifade etmektedir. Becker, ordunun, firmaların bu 

tipik davranış biçiminin tam tersini uygulamakta olduğu ve bu yüzden sürekli 

personel kaybettiğini söylemektedir. Yazar, ordunun, personelinin genel 

yetiştirme maliyetlerini karşıladığı ve yetiştirme sürecinin sonunda ise piyasa 

ücretlerinin altında bir ödeme yaptığı için, insanların yetiştirme süreci boyunca 

orduda kaldıklarını ve yetiştirmelerinin maliyetini orduya ödettikten sonra daha 

yüksek ücret veren sivil kurumlara geçtiklerini söylemektedir.  

 Yazar, rekabetçi piyasalarda firmaları işbaşında yetiştirme konusunda 

teşvik edecek hiçbir güdüleyicinin olmadığı görüşünü ise araştırma-geliştirme 

yatırımıyla insan sermayesi yatırımı arasında analoji kurarak tartışmaktadır. 

Becker patent ve benzeri mülkiyet haklarının firmaları araştırma ve geliştirme 

konusunda güdülediğini ve onların araştırma ve geliştirme için ödedikleri 

maliyetleri güvence altına aldığını; fakat becerilere yapılan yatırımların (insan 

sermayesi yatırımlarının ya da yetiştirmenin) bu yatırımlar sonunda kazanılan 

vasıfların mülkiyetini firmaya değil yetiştirmeyi alan kişiye bıraktığı için 

güvencesiz olduğunu ifade etmektedir. Yazar, bu yüzden firmanın genel 

yetiştirmenin maliyetini yetiştirme alan kişiye ödetme eğiliminde olacağını 

söylemektedir. 

 Becker, çözümlemesine firmaya özgü yetiştirmeyi tartışarak devam 

etmektedir. Yazara göre, eğer yetiştirme bütünüyle firmaya özgü ise bu 

yetiştirmeyi alan çalışanın başka bir firmada alacağı ücret, firmaya özgü 

yetiştirmeden bağımsız olacaktır. Bu durumda firmaya özgü yetiştirmenin 

maliyetleri firma tarafından karşılanacaktır, çünkü hiçbir işçi başka firmalarda 

işe yaramayan bir yetiştirmenin maliyetini karşılamak istemeyecektir. Firmalar 

için, uzun vadede, firmaya özgü yetiştirme maliyetleriyle yetiştirme sonucunda 

artan üretkenliğin getirilerinin bugünkü değerleri eşit olacaktır. Becker bu 

önermelerini matematik formüller yardımıyla açıklamaktadır. Yazar daha önce 

sunulan denklemlerden yola çıkarak rekabetçi piyasalarda yetiştirme 
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maliyetlerine katlanan bir firma için denge denkleminin aşağıdaki gibi 

olacağını ifade etmektedir: 

 
 Bu denklemde “C” sadece ilk dönemde verilen yetiştirmenin maliyetini; 

“MP’0“ yetiştirme alan kişilerin yetiştirme almamış olmaları durumunda 

üretecekleri alternatif marjinal ürünü; “W0” yetiştirme alan çalışanlara ödenen 

ücreti; “Wt” ve “MPt” sırasıyla “t” dönemindeki ücreti ve marjinal ürünü 

göstermektedir. Eğer yetiştirmenin bütünüyle firmaya özgü olduğu doğruysa, 

“W” her zaman başka bir firmada alınabilecek ücrete eşit olacaktır. “MPt – 
Wt”, ilk dönemdeki (t=0) eğitimin, “t” dönemindeki getirisinin tamamına ve “G” 

bu getirilerin bugünkü değerine eşit olacaktır. “MP’0” başka firmalardaki 

marjinal ürünü ve “W0” başka firmalarda elde edilebilecek ücreti 

gösterdiğinden, “MP’0 = W0” olacaktır. Böylece tam denge durumunda, 

yetiştirmenin getirileri ve maliyetler birbirine eşit (G = C) olacaktır. Bu sonuçlar 

Becker’a göre firmanın firmaya özgü yetiştirme maliyetlerini karşılayacağı ve 

dolayısıyla yetiştirmenin bütün getirilerini de toplayacağı varsayımı altında 

ulaşılmış sonuçlardır. 

Becker, firmaya özgü yetiştirmenin bazı doğurguları olduğunu 

söylemektedir: Genel yetiştirmeden farklı olarak firmaya özgü yetiştirme –iş 

bırakma durumunda firmaların, verdikleri yetiştirmenin getirilerinden 

yararlanamayacak olması veya çalışanların firma tarafından işten çıkarılması 

durumunda çalışanların aldıkları yetiştirmenin getirilerinden 

yararlanamayacak olmalarından dolayı- belirgin dışsal etkiler üretecektir. 

Becker bu dışsal ekonomilerin sadece yetiştirme veren firma veya onun 

çalışanları için geçerli olacağı uyarısını yapmaktadır. Yazar, firmaya özgü 

yetiştirme almış çalışanların iş bırakma konusunda ve firmaların bu çalışanları 

işten çıkarma konusunda yetiştirme almamış çalışanlara göre daha isteksiz 

olacaklarını ve bu yüzden, işbırakma ve işten ayrılma oranlarının firmaya 

özgü yetiştirmeyle ters orantılı olarak değişeceğini söylemektedir. Becker, 

bununla birlikte yetiştirmeyle ilişkisi olmayan, özellikle piyasa koşullarındaki 

değişimlerden -örneğin firmanın ürünlerine yönelik talebin düşmesinden- 

kaynaklı olarak işten çıkarmaların olabileceğini söylemekte ve bu durumlarda 
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firma davranışının yetiştirmeyle ilişkisini tartışmaktadır. Böylesi bir talep 

düşüşünde çalışanların marjinal ürünleri de düşeceği için firma marjinal 

ürünün değerini ücretlerle eşitleyebilmek için işçi çıkaracaktır. Fakat firmaya 

özgü eğitimden geçmiş işçilerin marjinal ürünü bu işçilerin almakta oldukları 

ücretten yüksek olduğu için firma öncelikle hiç yetiştirme almamış veya genel 

yetiştirme almış çalışanları işten çıkaracaktır. Becker bu sonucu şöyle 

özetlemektedir:  

- Herhangi bir firma sadece bu firmanın ürününe yönelik beklenmedik 

bir talep düşüşüyle karşılaştığında, firmaya özgü yetiştirme almış az sayıda 

işçi işten çıkarılacaktır. 

 -  Eğer talep düşüşü sürekli ise, marjinal ürünleri ücretlerinden daha az 

olan bütün işçiler işten çıkarılacaktır ve işten çıkarılan bütün işçiler başka 

işyerlerinde iş bulmak zorunda kalacaklardır. 

- Eğer talep düşüşü geçici ise, firmaya özgü eğitimden geçmiş işçiler 

marjinal ürünleri ücretlerinden daha az olsa dahi işten çıkarılmayabilirler, 

çünkü, bu işçilerin başka işler bulmaları durumunda firma hem bu işçiler için 

yaptığı yetiştirme harcamalarını zarar yazmak hem de bu işçilerin sahip 

olduğu firmaya özgü bilgilerin başka firmaların eline geçme tehlikesini 

göğüslemek durumunda kalacaktır.  

 Becker yukarıdaki analizin genel iş çevrimlerinde (business cycles) 

olduğu gibi talepteki genel bir düşüş durumu için genişletilebileceğini de 

belirtmektedir. Eğer talepteki genel düşüş işçilerin marjinal ürünlerini 

ücretlerin altına indirmeye yetmiyorsa firmaya özgü yetiştirme almış işçiler 

diğerleri çıkarılsa bile işten çıkarılmayacaklardır. Eğer genel talepteki düşüş 

marjinal ürünleri ücretlerin altına indirmişse, firmaların firmaya özgü yetiştirme 

almış işçileri işten çıkarma eğilimleri güçlenecektir, çünkü genel talepteki 

düşüşün işsizliği arttırmasından dolayı çıkarılan işçilerin başka firmalarda 

işbulma olasılıkları da düşmüş olacaktır. Becker, firmaya özgü yetiştirme 

almış işçilerin diğer işçilere göre işbırakma ve işten çıkarılma eğilimlerinin 

düşük olmasının sadece talepteki düşme durumuyla değil, bununla birlikte 

ücretlerdeki genel artış durumunda da geçerli olacağını söylemektedir. Özetle 

Becker firmaya özgü yetiştirme almış işçilerin iş çevrimlerinden diğer işçilere 

oranla daha az etkileneceklerini belirtmektedir.  
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 Becker, işçilerin emeklilik planları ve uzun vadeli işsözleşmelerinin de 

işçilerin firmadan ayrılmalarını zorlaştırdığını ve böylece yetiştirme yatırımı 

yapmış firmanın sermaye kaybına uğramasını engellediğini söylemektedir.  

 Becker belirli bir coğrafyaya, belirli bir sektöre ya da belirli bir ülkeye 

ilişkin yetiştirmenin de firmaya özgü yetişme gibi sonuçlar doğuracağını 

söylemektedir. Yazara göre, belirli bir coğrafyaya, sektöre veya ülkeye ilişkin 

yetiştirme alan kişilerin de o coğrafyayı, sektörü veya ülkeyi terk etme 

konusunda isteksiz olacakları söylenebilir.  

 Becker marjinal ürünle ücretler arasındaki farkın sıklıkla rekabet 

eksikliğine bağlandığını söylemektedir. Yazar, marjinal ürünün ücretlerden 

yüksek olmasının tekalıcı (monopsony) durumuna, ürün fiyatlarının marjinal 

maliyetlere oranının ise teksatıcı (monopoly) durmuna işaret ettiğinin 

söylendiğini belirtmektedir. Fakat marjinal ürünün ücretlerden yüksek 

olmasının nedeni Becker’a göre, sadece tekalıcı durumu değil aynı zamanda 

firmaya özgü yetiştirmedir. Becker, monopson gücünün bir bütün olarak, 

firmaya özgü yetiştirmenin önemini arttıracağını ve firmayı insan sermayesine 

yatırım yapma konusunda güdüleyeceğini söylemektedir, çünkü tekalıcı 

durumunda çalışanların gidebilecekleri (ve kendilerine yapılan yetiştirme 

harcamalarının sermaye zararı olarak yazılacağı) başka firma yoktur.  

 Becker, firmaya özgü yetiştirmenin ekonomideki farklı kazanç alanları 

arasında iş değiştirme niceliğini de azalttığını söylemektedir. Yazara göre, 

firmaya özgü yetiştirme almış çalışanların -farklı sektörlerde daha yüksek 

kazançlar sağlanabiliyor olsa bile- işlerini değiştirme olasılıklarının düşük 

olduğu söylenebilir. Çünkü firmaya özgü yetiştirme alanların işlerini 

değiştirmeleri durumunda almış oldukları eğitim işe yaramayacaktır.   

  Becker araştırmasına bir başka insan sermayesi yatırımı olan örgün 

eğitimi çözümleyerek devam etmektedir. Becker’a göre, okul, yetiştirme 

konusunda uzmanlaşmış bir kurum olarak mal üretiminde uzmanlaşmış 

firmadan farklılaşır. Bazı okullar tek bir becerinin kazandırılmasında 

uzmanlaşırken, diğerleri (üniversite gibi) geniş ve çeşitli beceri kümelerinin 

kazandırılması konusunda yoğunlaşırlar. Becker, firmaların ve okulların belirli 

becerilerin kaynağı olma konusunda birbirlerini ikâme eden kurumlar olarak 

değerlendirilebileceklerini söylemektedir. Yazar belirli becerilerin pratik 

problemlerle ilişkilendirilebilirse daha iyi edinilebileceğini, belirli becerilerin 
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edinilmesinin ise daha uzun bir uzmanlaşma sürecini gerektirdiğini ifade 

etmektedir. Bazı beceriler ise hem okul eğitimini hem de firmada alınacak 

yetiştirmeyi gerektirir.  

 Becker, bir öğrencinin okulda geçirdiği süre boyunca gelir elde 

etmediğini ya da sadece okul saatlerinden önce veya sonra ya da tatillerde 

çalışabileceğini yani okulda olmayanlara göre daha az kazanabileceğini 

söylemektedir. Becker, okulun dolaylı maliyetlerinin hesaplanmasında okulda 

olunmaması durumunda kazanılabilecek olan gelirle kazanılmakta olan gelir 

arasındaki farkın da dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Okul harçları, 

kitaplar, ulaştırma, barınma gibi maliyet kalemleri ise doğrudan eğitim 

maliyetleri olarak kabul edilmektedir. Becker net kazancın halen elde edilen 

gelirle doğrudan okul maliyetleri arasındaki farka eşit olacağını söylemekte ve 

bunu aşağıdaki gibi sembolize etmektedir:   

 
Bu denklemde, “MP” kazançlara eşit olduğu varsayılan gerçek marjinal 

ürün ve “k” doğrudan maliyetlerdir. Becker, MP0‘ın eğitim alınmasaydı 

üretilebilecek marjinal ürün olarak kabul edilmesi durumunda yukarıdaki 

denklemin aşağıdaki gibi yazılbileceğini söylemektedir: 

 
 Bu denklemde, “C” doğrudan maliyetlerle önceden oluşmuş 

maliyetlerin (foregone costs) ya da fırsat maliyetlerinin toplamını 

göstermektedir yani yukarıdaki denklemde net kazançlar potansiyel 

kazançlarla toplam maliyetler arasındaki fark olarak gösterilmektedir. Becker 

bu ilişkilerin işbaşında yetiştirmenin çözümlendiği önceki bölümdeki ilişkilere 

benzediğini; bu durumun, okullarla firmalar arasında çok katı bir ayrım 

yapmanın gereksiz olduğunu gösterdiğini; keza okulların belirli bir firma türü 

olarak, öğrencilerin ise firmalarda yetiştirme alan çalışanlar olarak 

varsayılabileceğini söylemektedir. Bu nedenle Becker, okulda alınan eğitimin 

doğurgularının işbaşında yetiştirmeyle benzer olacağını ifade etmektedir: 

Okulda alınan eğitim, yaş kazanç eğrisini dikleştirecektir; genç insanların 

sürekli ve cari kazançları arasında negatif bir ilişki oluşmasına neden olacaktır 

ve gelir ve sermaye hesaplarının (insan sermayesi anlamında) birleşmesine 
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yol açacaktır. Becker bu durumun, işbaşındaki yetiştirmenin çözümlenmesiyle 

ulaşılan sonuçların bütün diğer insan sermayesi yatırımlarına 

uygulanabileceğini gösterdiğini belirtmektedir.  

 Okulda alınan eğitimin çözümlenmesinin ardından Becker, diğer bilgi 

türlerini insan sermayesi yatırımı bağlamında ele almaktadır. Becker 

insanların gelirlerini etkileyen bu bilgi türlerini ekonomik sistem, tüketim 

(örneğin fiyatlar), üretim olanakları, istihdam fırsatları ve politik ve sosyal 

sistem hakkındaki bilgi başlıklarında sınıflandırarak çözümlemektedir. Yazar’a 

göre bu bilgi türleri de insanların gerçek gelirlerini arttırabilmektedir. Bu 

bağlamda, Becker istihdam olanakları hakkındaki bilgiyi daha ayrıntılı 

çözümlemektedir. Yazar, iyi bir işbulmak için iyi bir araştırma yapmak 

gerektiğini ve iş bulmak için yapılan araştırma harcamalarının aslında iş 

fırsatları hakındaki bilgiye yapılan bir tür insan sermayesi yatırımı olduğunu 

belirtmektedir. Eğer işçiler bu araştırmanın maliyetini karşılar ve bütün 

getirilerini alırlarsa ortaya çıkan durum işbaşındaki genel yetiştirmeyle aynı 

doğurgulara sahip olacaktır. Becker iş fırsatları konusundaki bilgiye ulaşmak 

için yapılan harcamaların firma tarafından karşılanması durumunun ise 

işbaşında firmaya özgü yetiştirme sürecine benzeyeceğini söylemektedir.  

 Becker bu araştırmasında sağlığı da bir insan sermayesi yatırımı 

olarak çözümlemektedir. Batı ülkelerinde kazançların -eskiden olduğu gibi 

fiziksel güçten çok- bilgiye bağlı olarak değişmekte olmasına rağmen yazar, 

geçmişte olduğu gibi ve bugün de dünyanın çeşitli bölgelerinde gözlenebildiği 

gibi fiziksel gücün kazançlar üzerinde etkisinin sürmekte olduğunu 

söylemektedir. Ayrıca Becker, duygusal sağlığın dünyanın her yerinde 

kazançların önemli bir belirleyeni olarak kabul edildiğini eklemektedir. 

Becker’a göre sağlık da bilgi gibi birçok yolla iyileştirilebilir. Becker’a göre 

çalışma çağındaki ölüm oranlarının azalması kazanç elde edilen toplam 

süreyi uzatarak toplam kazançları arttırabilir; iyi bir diyet gücüyle kazanma 

kapasitesini yükseltebilir; ya da çalışma koşullarının iyileşmesi -yüksek 

ücretler, kahve molaları vb.- morali ve dolayısıyla üretkenliği yükseltebilir. 

Becker firmaların tıbbi gözetim, iş kazalarının önlenmesine yönelik çabalar vb. 

yollarla sağlığa yatırım yapabileceklerini söylemektedir. Becker, firmaların 

insanların genel sağlığına yönelik yaptıkları yatırımın işbaşında genel 

yetiştirmeye yapılan yatırımla; firmadaki üretkenliğin yükseltilmesine yönelik 
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sağlık yatırımlarının ise işbaşında firmaya özel yetiştirmeye yapılan 

yatırımlarla aynı doğurguları olacağını belirtmektedir. Yazar bu çalışma 

çerçevesinde sağlık yatırımlarının daha derinlikli bir analizini yapmayacağını, 

bunun yerine işbaşında yapılan insan sermayesi yatırımlarıyla iş dışında 

yapılan insan sermayesi yatırımlarının karşılaştırarak çözümleneceğini 

söylemektedir.  

 Becker işdışındaki yatırımların işbaşındaki yatırımlara oranla daha 

üretken olması durumunda, işbaşındaki insan sermayesi yatırımlarının -çok 

üretken oldukları mutlak standartlarla saptansa bile- yapılmayacağını ifade 

etmektedir. Becker ayrıca işdışındaki yatırımların kazançlarla ilişkili olabilmesi 

için sermaye piyasalarının işleyişinin mükemmel olmaması gerektiğini; çünkü 

tersi durumda işdışındaki yatırımların borç alınarak gerçekleştirileceğini 

söylemektedir. Bu yüzden bu araştırmada sermaye piyasalarının mükemmel 

olarak işlemediği ve işdışındaki insan sermayesi yatırımlarının temel 

kaynağının kazançlar ve diğer gelir kalemleri olduğu varsayılmıştır.  

 Becker, firmaların işdışındaki insan sermayesi yatırımlarının 

maliyetlerini karşılama konusundaki davranışlarını sembollerle şöyle 

anlatmaktadır: W’nin hiç yatırım yapılmaması durumundaki ücretleri ve C’nin 

işbaşındaki yatırımların maliyetini göstermesi durumunda, firmanın toplam 

maliyeti “π = W + C” olacaktır. Firmanın işdışındaki yatırımların maliyetini 

üstlenmesi durumunda, bu yatırımlar işbaşındaki yatırımlar gibi 

değerlendirileceğinden ve firmanın toplam maliyetini arttıracağından “π” aynı 

zamanda toplam ücretleri gösterecektir. “MP” çalışanların marjinal ürününü, 

“W” ücretleri ve “G” firmanın işdışındaki yatırımları finanse etmesiyle elde 

edeceği kazançları göstermek üzere denge durumundaki denklem aşağıdaki 

gibi olacaktır:  

  
 Yukarıdaki denklemden de görüleceği üzere, G = 0 olması durumunda 

firma insan sermayesi yatırımı yapmayacaktır, çünkü firma yatırım 

yapmayarak (C’yi sıfıra eşitleyerek) toplam ücretleri (π), marjinal ürüne (MP) 

eşitlemek isteyecektir.   

 Bu çözümlemelerin ardından Becker ücret artışlarındaki artışın 

üretkenlik üzerindeki etkilerini tartışmaktadır. Yazara göre ücret artışlarının 

üretkenlik üzerindeki etkisi artan ücretlerin nasıl harcandığına, bilgiye ve 
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fırsatlara bağlıdır. Becker, firmaların ücretlerini nasıl harcamaları gerektiği 

konusunda çalışanlarına etkide bulunmalarının mümkün olduğunu 

söylemekte ve bunun örneklerine de rastlandığını belirtmektedir. Firmanın bu 

müdahalede bulunmasını güdüleyen temel motif ise ücretleri arttırarak ve 

ücretlerin harcanma biçimine etkide bulunarak aslında üretkenliği arttırmak 

istemesidir.  

 Becker insan sermayesine yatırımın yatırım süresi boyunca ücretleri 

düşürerek ve yatırımdan sonra ücretleri yükselterek yaş kazanç eğrisini 

dikleştirdiğini; fakat ücretleri artırarak üretkenliği etkileme biçimindeki bir 

yatırımın yaş kazanç eğrisi üzerinde tam tersi bir etkisi olabileceğini 

söylemektedir.  

 Becker araştırmasına, çalışanların üretkenliğinin belirleyenlerinden 

birisi olarak motivasyon olgusunu çözümleyerek devam etmektedir. Yazar, 

iktisatçıların uzun bir süredir motivasyonun kısmi olarak ücretlere bağlı 

olduğunu fark ettiklerini belirtmektedir. Becker bu durumu çözümlemek için 

firmaların işdışındaki insan sermayesi yatırımlarını finanse etme koşulunu 

sembolize eden bir önceki denklemi kullanmaktadır. Böylece “W” ve “MP” 

sırasıyla başlangıç kazançlarını ve üretkenliği; “C” kazançlardaki artışı ve “G” 

firmaların artan kazançlara bağlı olarak yükselen verimlilikten sağladığı 

kazançları göstermek üzere denklem yine aşağıdaki biçimi alacaktır:   

  
 Firmanın ücretleri arttırması için G’nin sıfırdan büyük olması 

gerekmektedir.  

 Becker çalışmasını insan sermayesi yatırımı maliyetleri, kazançlar ve 

getiri oranları arasındaki ilişkileri çözümleyerek sürdürmüştür. Becker böylesi 

bir çözümlemenin yatırımlardaki herhangi bir değişmenin, getirileri, hangi 

ölçüde değiştireceğini saptama olanağı sunduğunu söylemektedir. Yazar bu 

tartışmanın basit durumlardan karmaşık durumlara doğru yürütüleceği bilgisini 

vermekte ve ilk olarak yatırımların tek bir dönemde yapıldığının; getirilerin ise 

bütün dönemlerde gerçekleştiğinin varsayıladığını; daha sonra yatırımların 

belirli bir dönem grubu ya da yatırım dönemi boyunca yapıldığının 

varsayıldığını söylemektedir. Becker son olarak bu çözümlemeyle, getiri 

oranının, yatırım miktarının ve yatırım döneminin sadece net kazançlardan 

nasıl türetildiğinin gösterildiğini ifade etmektedir.  
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 Yazar öncelikle herhangi birisine, işbaşında yetiştirme, okulda alınan 

eğitim, bilgi, sağlık ve moral gibi insan sermayesi yatırımları sonunda kazanç 

akışları sağlayan etkinliği, “Y” ile sembolize etmektedir. Becker’a göre bu 

çalışmada, etkinlik kavramı meslek kavramından daha geniş bir anlama 

gelecek şekilde kullanılmıştır. Yazar net kazançların her bir dönem için 

öğretim masraflarının brüt kazançlardan çıkarılmasıyla ve brüt kazançlara 

getirilerin eklenmesiyle hesaplandığını belirtmektedir. Becker, gerçek 

kazançların ise parasal kazançlarla ruhsal kazançların parasal karşılıklarının 

toplamı olarak çözümlemeye dâhil edildiğini (ve sağlıkla ilgili getirilerin önemli 

bir bölümünün ruhsal olduğunu) söylemektedir.  Bu ilk bilgilendirmelerin 

ardından yazar aşağıdaki matematiksel ifadelerle, yatırım maliyetleri, 

kazançlar ve getiri oranları arasındaki ilişkileri basitten karmaşık durumlara 

doğru modellemektedir. İnsan sermayesi yatırımı yapılabilen ve kazanç 

akışları sağlayan herhangi bir etkinlik olan Y’nin getireceği net kazançların 

bugünkü değeri aşağıdaki formülle ifade edilebilir:       

  
 Yukarıdaki denklemde “i” piyasa iskonto oranını (ki basitlik için her 

dönemde aynı olduğu varsayılmıştır) ve Yj, “j+1” dönemindeki net kazanç 

akışını göstermektedir. Becker, X’in kazanç getirebilecek başka bir etkinlik 

olarak tanımlanması ve X’in değil de Y’nin seçilmesi durumunda, net bugünkü 

kazançlar arasındaki farkın aşağıdaki gibi olacağını söylemektedir: 

  
 Becker yukarıdaki denklemin maliyetlerle getiriler arasındaki ilişkiyi 

gösterecek biçimde yeniden formüle edilebileceğini belirtmektedir. Bu amaçla 

Y’nin ilk dönemde yatırım getiren, X’in ise hiç yatırım gerektirmeyen bir 

etkinlik olarak varsayıldığını ve bu durumda X yerine Y’yi seçmenin 

maliyetinin, sadece yatırım gerektiren ilk dönemde ortaya çıkacağı; bu iki 

etkinlikten elde edilecek getirilerin ise bu iki etkinliğin getirilerinin net bugünkü 

değerleri arasındaki fark olacağını ifade etmektedir. Bu nedenle eğer maliyet 

C = X0 – Y0; gelir akışlarının farkı kj = Yj – Xj,  j = 1,….n ve toplam getiri “R” 

ise, Y’yi seçmeden sağlanacak kazanç aşağıdaki gibi yazılabilir: 
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 Becker maliyetlerle getiriler arasındaki ilişkinin, içsel getiri oranının 

hesaplanmasıyla da gösterilebileceğini belirtmekte ve içsel getiri oranının, 

getirilerin bugünkü değeriyle maliyetlerin bugünkü değerini bir birine eşitleyen 

iskonto oranı olduğu bilgisini aktarmaktadır. Yazar ardından içsel getiri oranını 

hesaplarken kullanılan matematiksel denklemleri yazmaktadır: 

  
 Yukarıdaki denklem, maliyetlerin bugünkü değeriyle getirilerin bugünkü 

değerini birbirine eşit olması durumunu göstermektedir ve maliyet, C = X0 – 

Y0 ve gelir akışlarının farkı, kj = Yj – Xj olduğu için yukarıdaki eşitlikten 

aşağıdaki denkleme ulaşılmaktadır:   

  
  Yukarıdaki eşitlikten yola çıkarak Becker, içsel getirinin aynı zamanda 

farklı etkinliklerin getirilerinin bugünkü değerlerini erşitleyen iskonto oranı 

olduğunu belirtmektedir. Becker’a göre, her dönemdeki getirilerin aynı 

olduğunun varsayılması durumunda (yani Yj = Xj +k, j = 1, ….n olması 

durumunda), denklemin daha da basitleşeceğini ve aşağıdaki biçime 

dönüşeceğini söylemektedir:  

   
 Becker, insan sermayesi yatırımının tek bir dönemle sınırlanması 

durumunda, maliyetlere ve getiri oranlarına ilişkin bilginin, sadece net 

kazançlar üzerinden çıkarsanabileceğini ifade etmektedir.  

 Yazar, çalışmasını, insan sermayesi yatırımlarının tek bir dönemin 

dışında da yapıldığının varsayılması halinde ortaya çıkacak durumu 

çözümleyerek sürdürmektedir. Becker Y etkinliği için ilk “m” periotta yatırım 

yapıldığı düşünüldüğünde, basit ve düz bir yaklaşımla yatırım yapılan her bir 

dönem için yatırım maliyetlerini X ve Y arasındaki netkazanç farkı olarak 

tanımlamanın mümkün olduğunu ve toplam yatırım maliyetinin bu farkın 

bugünkü değeri olacağını ve içsel getiri oranının toplam maliyetleri ve toplam 
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getirileri eşitleyeceğini söylemekte ve bu söylediklerini aşağıdaki denklemlerle 

formüle etmektedir: 

  
 ve 

  
Eğer m = 1 ise yani sadece ilk dönemde yatırım yapılmışsa yukarıdaki 

denklem içsel getiri oranının hesaplandığı daha önce sunulan denkleme 

indirgenecektir. Bir başka anlatımla; eğer m = 1 ise; 

 denklemi,  denklemine 

indirgenecektir.  

Becker böylesi bir durumda toplam maliyetlerin tahmin edilebilmesi için 

yatırımların yapıldığı dönemlerin ve yatırımların miktarlarının kesin olarak 

bilinmesi gerektiğini; bunları belirlemenin ise okulda yapılan insan sermayesi 

yatırımları dışında çok zor olduğunu belirtmektedir. Bu çözümlemedeki ikinci 

güçlük, X ve Y etkinliklerinin getiri farklarıyla ilgilidir. Bu sorun X ve Y 

etkinliklerinin getirleri arasındaki farkın Y etkinliği için yapılan insan sermayesi 

yatırımlarının maliyetini doğru ölçmemesinden (çünkü insan sermayesi 

yatırımı süresince kaybedilen kazançlar dikkate alınmamaktadır) 

kaynaklanmaktadır. Bir başka ifadeyle, örneğin yatırım yapılan ilk dönemde, 

X1 ile Y1 arasındaki fark, yatırım sürecinde kaybedilen kazançları içermediği 

için gerçek maliyeti eksik tahmin edebilir. Becker, eğer yatırımın maliyeti 

kaybedilen kazançlar olarak tanımlanırsa oldukça farklı toplam maliyet 

kestirimilerinin ortaya çıkacağını da söylemektedir.  

Yazar ardından Cj’nin, j’nci dönemdeki, eğitimden dolayı kaybedilmiş 

kazançları; rj’nin, Cj’nin (kaybedilmiş kazançların) getiri oranını; kj’nin dönem 

başına düşen sabit bir getiriyi göstermesi durumunda ve eğer dönemlerin 

sayısı çok yüksekse ve yatırımlar sadece ilk “m” dönemde gerçekleşiyorsa, 

maliyetlere, getirilere ve içsel getiri oranına ilişkin denklemin aşağıdaki çok 

basit biçime sahip olacağını söylemektedir:    
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    ve      iken;  olacaktır. 

 Becker, getiri oranlarının tümünün eşit olması durumunda, yukarıdaki 

denkleme ilişkin ilginç bir yorum yapılabileceğini söylemektedir. Böylesi bir 

durumda, “k/r” terimi Y ile X’in “r” içsel getiri oranıyla iskonto edilmiş net gelir 

farklarının, m’nci dönemin başındaki değerine eşit olacaktır. Ayrıca m’nci 

dönem başındaki (ki bu yatırım döneminin sonudur) toplam maliyetler, m 

dönemi boyunca X ve Y arasındaki kazanç farklarının değerine de eşit 

olacaktır.  Dahası ilk m döneminde X ile Y arasındaki kazanç farkları, ilk m 

dönemi izleyen diğer dönemlerdeki kazanç farklarına da eşit olacaktır, çünkü 

“r” , X ve Y’nin bugünkü değerlerini eşitleyen getiri oranıdır. Becker, getiri 

oranının bütün insan sermayesi yatırımları için eşit olması durumunda, X ve Y 

etkinliklerine ilişkin net kazanç akışlarını kullanarak, içsel getiri oranının ve ilk 

m döneminin herbirinde ne kadar yatırım yapıldığının kestirilebileceğini 

söylemektedir. İçsel getiri oranı “r”, X’in ve Y’nin net kazançlarının bugünkü 

değerlerinin aynı olması koşuluna bağlı olarak belirlenebileceği için, her 

dönemde yapılan yatırım aşağıdaki ilişkilerden hesaplanabilir: 

  
Yukarıdaki denklemden yola çıkarak yazar, maliyetlerin ve getiri 

oranlarının, net kazançlara ilişkin enformasyonu kullanarak kestirilebileceğini 

belirtmektedir.   Becker, okulda alınan eğitim biçimindeki insan sermayesi 

yatırımının okulda geçirilen yıllar cinsinden ölçülebileceğini ama işbaşında 

yetiştirmenin, enformasyon yatırımlarının ve diğer yatırımların kolaylıkla 

ölçülemeyeceğini ifade etmektedir. Yazar böylesi bir durumda bile, 

maliyetlere, getirilere ve yatırım miktarına ilişkin bilginin, net kazançlara dair 

enformasyondan çıkarsanabileceğini söylemektedir. Becker, söylediklerini 

matematiksel ifadelerle şöyle anlatmaktadır: Eğer X etkinliği için hiç insan 

sermayesi yatırımı yapılmamışsa, Y’ye herhangi bir dönemde yapılan 

yatırımın miktarını aşağıdaki ilk denklem gösterecektir:  
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 İlk denklemden her bir dönemdeki yatırım maliyetleri kestirilebilir. İçsel 

getiri oranı da X’in ve Y’nin sağladığı net kazançların bugünkü değerlerini 

eşitleyerek hesaplanabilir. İkinci denklemden ise toplam maliyet kestirilebilir. 

Becker, çözümlemesinin temel kısıtının X etkinliğine yatırım yapılmamış 

olması bilgisi olduğunu ve böylesi bir öncel bilginin yokluğu durumunda 

yukarıdaki ilk denklemden sadece net kazanç akışları bilinen iki etkinlik için 

yapılan yatırımların miktarları arasındaki farkın kestirilebileceğini 

söylemektedir.  

Becker, belirli bir etkinlik için hiç yatırım yapılmaması varsayımının, 

etkinliğin sağlayacağı kazançlara ilişkin ilk enformasyonun edinildiği yaştan 

sonra ilgili etkinlik için hiç yatırım yapılmayacağı biçiminde kurulduğunu 

belirtmektedir. Örneğin veriler 18 yaşından itibaren başlamışsa, eğitime, 

sağlığa veya enformasyona ilişkin yatırımların 18 yaşından önce yapılması 

gerekmektedir. Böylece yatırımların getirileri 18 yaşından sonra hiç yatırım 

yapılmamış olması varsayımına bağlı olarak hesaplanacaktır. 

Becker ardından insanları, insan sermayesi yatırımı yapmaya yönelten 

özendiricileri çözümlemektedir. Yazar, insan sermayesi yatırımlarının temel 

özendiricisi olarak beklenen getiri oranlarını göstermektedir. Becker, gelirlerin 

elde edildiği sürenin uzamasının, herhangi bir dönemde yapılan yatırımın 

getiri oranını yükselteceğini ve böylece yatırım yapmayı özendireceğini 

söylemektedir. Gelir getiren sürenin uzaması ise ölüm oranlarındaki 

değişimlerden etkilenmektedir. Ölüm oranlarındaki azalma, gelir getiren 

süresinin uzamasına, böylece insan sermayesi yatırımlarının getirilerinin 

yükselmesine yol açmakta ve bu dolayımla insan sermayesi yatırımlarını 

teşvik etmektedir.  

Becker, genç insanların yaşlılara oranla daha fazla eğitim almalarının 

ya da daha fazla insan sermayesi yatırımı yapmalarının, bu yatırımların yaşlı 

insanlara göre daha uzun süre getirisi olmasından kaynaklandığını 

söylemektedir. Bu olguya yazar, yatırım yaklaşımı adını vermekte ve bu 

yaklaşımı, insan sermayesi yatırımlarındaki farklılıkları, gençliğe bağlı olan 

öğrenme kapasitesinin yüksek olması vb. biyolojik kapasitelerdeki farklılıklara 

bağlayan yaklaşımın karşısına koymaktadır.  



  

209
                                                                  

                                

                                                                                                                                         
   

Becker herhangi bir gelir getiren etkinlikte geçirilen sürenin sadece 

ölüm oranlarına bağlı olmadığını, etkinlikler arasındaki hareketlilik düzeyinin 

de herhangi bir etkinlikte geçirilen süre konusunda belirleyici olduğunu 

örneklerle açılamaktadır. Örneğin kadınlar erkeklere göre işgücü piyasasında 

daha az zaman geçirmekte ve bu yüzden piyasa becerilerine daha az yatırım 

yapma eğilimindedirler; turistler belirli bir bölgede o bölgenin sakinlerinden 

daha az zaman geçirdikleri için o bölgeye özgü tüketim fırsatlarına ilişkin 

enformasyonu edinmeye daha az eğlimlidirler; şehirlerdeki geçici göçmenler 

şehirle ilgili becerilere yatırım yapma konusunda daha az isteklidirler ve 

zorunlu askerliğini yapmakta olanlar profesyonel askerlere oranla askeri 

becerileri edinme konusunda daha az özendiriciye sahiptirler.  

Becker piyasa çok sınırlı ise, herhangi bir etkinlik alanında 

uzmanlaşmanın piyasanın sınırlılığından olumsuz yönde etkileneceğini 

söylemektedir. İşçiler piyasa genişse daha fazla vasıf kazanacaklardır ve 

onların daha vasıflı olmaları sadece daha fazla pratikten değil aynı zamanda, 

piyasanın becerilere yönelik daha fazla insan sermayesi yatırımını teşvik 

etmesinden de kaynaklanacaktır.   

Becker, insan sermayesi yatırımı özendiricilerinden birisi olarak ücretler 

arasındaki farkları çözümleyerek araştırmasını sürdürmektedir. Yazar, içsel 

getiri oranının, birim zamandaki getirinin yatırım maliyetlerine oranına bağlı 

olduğunu söylemektedir. Bu yüzden Becker, getirilerdeki ve maliyetlerdeki 

yüzde cinsinden aynı orandaki değişimin, içsel getiri oranını etkilemeyeceğini; 

fakat getirilerdeki yüzde cinsinden daha yüksek bir değişimin, içsel getiri 

oranını da aynı yönde değiştireceğini ifade etmektedir. Becker, göreli değil 

mutlak gelir farklılıklarının getirileri ve içsel getiri oranını belirlediğini 

söylemekte ve gelir farklarını göreli olarak ölçmenin sakıncalarını 

tartışmaktadır.  

Becker bu tartışmaların ardından insan sermayesi yatırımlarını 

özendiren veya bu yatırımları olumsuz etkileyen risk ve likidite olgularını 

çözümlemektedir. Yazar insan sermayesinin likiditesi çok düşük bir sermaye 

olduğunu yani başkasına kolaylıkla devredilemediğini ya da satılamadığını ve 

bu yüzden insan sermayesinin pozitif bir likidite primi gerektirdiğini 

söylemektedir. Becker, insan sermayesinin gerçek getirilerinin beklenen 

getiriler ekseninde dalgalanmasının temel nedenini ise insan sermayesiyle 
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ilgili belirsizliklere bağlamaktadır. Yaşam süresi, yetenekler ve belirli bir 

yaştaki ve yetenekteki kişinin sağlayacağı getiriler konusundaki belirsizlikler 

ve yatırımlarla getiriler arasındaki sürenin uzamasına bağlı olarak ortaya 

çıkan geleceğe ilişkin bilgiye ulaşma konusundaki belirsizlikler insan 

sermayesi yatırımlarını etkilemektedir. Becker, fiziksel sermaye yatırımı 

yapanlarla insan sermayesi yatırımı yapanların farklı olduklarını, insan 

sermayesi yatırımının daha çok genç yaşlarda yapıldığını ve genç insanların 

yeteneklerini ve kazanma güçlerini abartabildiklerini ve dolayısıyla daha çok 

risk alabildiklerini söylemektedir.  

Becker, insan sermayesi yatırımlarını sermaye piyasasının ve bilginin 

niteliklerinin de etkilemekte olduğunu ifade etmektedir. Becker, yatırım 

kararlarının sadece kazanç öngörülerine bağlı olduğunun kabul edilmesi 

durumunda, risk ve likidite farklılıklarına göre uyarlanmış (adjusted) marjinal 

getiri oranının bütün yatırım alanları için eşit olacağını söylemektedir. Yazar 

ayrıca eğitim, yetiştirme, göç, sağlık ve diğer insan sermayesi yatırımlarının 

getirilerinin, finansman güçlükleri ve fırsatlar konusundaki yetersiz bilgiden 

kaynaklı olarak daha yüksek olacağını da belirtmektedir. Becker, ardından 

insan sermayesi yatırımlarının finansmanında, sermaye piyasasında 

karşılaşılan güçlüklere ilişkin önermelerini ortaya koymaktadır. Bu 

güçlüklerden ilki, üniversite eğitimi gibi uzun vadeli insan sermayesi yatırım 

harcamalarının, göç gibi kısa vadeli yatırım harcamalarına oranla daha zor 

finanse edilmesi olgusudur. İkincisi, daha varlıklı aileler yoksul ailelere göre 

insan sermayesi yatırımlarını daha kolay finanse edebilmektedirler. İnsan 

sermayesi yatırımlarının finanse edilmesiyle ilgili üçüncü güçlük Becker’a 

göre, firmaya özgü yetiştirmenin genel yetiştirmeye göre daha kolay finanse 

edilmesidir.  

Becker insan sermayesi yatırımlarını etkileyen olguları tartıştıktan 

sonra bu defa da insan sermayesinin etkilediği olguları çözümlemektedir. 

Yazar öncelikle zamana ve alana bağlı kazanç farklarının nedenlerinden 

birisinin insan sermayesine yapılan yatırımlardaki farklılıklar olduğunu 

söylemektedir. Becker insan sermayesi farklılıkları dikkate alındığında ampirik 

çalışmalarda karşılaşılan birçok sorunun tutarlı bir açıklamaya 

kavuşturulabildiğini ifade etmekte ve bu önermesiyle ilgili örnekleri okuyucuyla 

paylaşmaktadır.  
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Becker insan sermayesinin sadece kazançlar arasındaki zamana ve 

alana bağlı farklılıkları değil, belirli bir alanda yer alan kişiler ve aileler 

arasındaki kazanç farklılıklarını da açıklamak için yardımcı olacağını 

söylemektedir. Yazar iktisatçıların uzun zamandan beri yeteneğin zekâ ve 

yetenek testleri gibi konvansiyonel ölçülerinin ekonomik başarı için gerekli 

olan yetenekleri ölçmediğinin farkında olduklarını söylemektedir. Bu yüzden 

Becker, bazı yazarların yeteneği kazançlar üzerinden ölçmeye yöneldiklerini 

ve daha çok kazananın daha çok yeteneğe sahip olduğunu söylediklerini 

belirtmektedir. Bu doğruysa, kazanç dağılımı yetenek dağılımını gösterecektir. 

Yazar bu önermenin dikkate alınması gerektiğini belirtmekte fakat bu 

önermenin geçerli olabilmesi için insan sermayesi yatırımları gibi bir dizi 

değişkenin sabit tutulması gerektiğini söylemektedir. Yazara göre, ancak aynı 

nitelik ve nicelikte insan sermayesi yatırımı yapmış iki insandan birisi daha 

fazla kazanıyorsa, daha fazla kazananın daha fazla ekonomik yeteneğe sahip 

olduğu söylenebilir. Becker bu durumda yeteneğin insan sermayesinin 

ortalama getirisi ile ölçülebileceğini söylemekte ve bunu matematiksel olarak 

göstermektedir. Daha yetenekli olanlar daha fazla kazanacakları için daha 

fazla insan sermayesi yatırımını finanse etmeleri de daha kolay olacaktır. 

Böylece daha yetenekli olanlar daha fazla insan sermayesi yatırımı yapma 

eğiliminde olacaklardır.  

Becker araştırmasını araştırmanın kısa bir özetini yaparak ve 

sonuçlarını ortaya koyarak sonlandırmaktadır: 

- Yazar bu araştırmanın belirli insan sermayesi yatırımlarının 

çözümlenmesiyle başladığını (özellikle insan sermayesi yatırımlarının temel 

sonuçlarını açıklamayı mümkün kılan iş başındaki yetiştirmenin 

çözümlenmesi) ve bu çözümlemenin her türden insan sermayesi yatırımına 

uygulanabilecek genel bir teoriye doğru geliştirildiğini ifade etmektedir. Yazar, 

bu genel teorinin, kişiler ve alanlar arasındaki kazanç farklılıklarına, yaş-

kazanç profillerinin biçimlerine ve uzmanlaşmanın beceriler üzerindeki 

etkilerine ilişkin çok çeşitli ve önemli doğurgularının olduğunu söylemektedir. 

Örneğin, daha fazla insan sermayesi yatırımı yapanlar -kazançlar insan 

sermayesinin brüt getirileri olduğu için- daha fazla kazanacaklardır. Daha 

yetenekli insanlar daha fazla insan sermayesi yatırımı yapma eğiliminde 
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olacakları için kazançların dağılımı -yetenekler o ölçüde eşitsiz dağılmamış 

olsa bile- çok fazla eşitsizleşebilir.  

-Becker çoğu insan sermayesi yatırımının gözlenen kazançları ileri 

yaşlarda arttırdığını, yatırımların yapıldığı genç yaşlarda ise azatlığını 

söylemektedir.  

-Becker, bu araştırmada insan sermayesi yatırımlarının miktarı ve getiri 

oranlarının sadece kazançlar üzerinden kestirilebileceğinin de ortaya 

konulduğunu söylemektedir.  

-Yazara göre, bazı insan sermayesi yatırımları kazançları 

etkilemeyecektir, çünkü yatırımları yapan ve getirileri toplayan firmadır. Bu 

türden yatırımlar firmaya özgü insan sermayesi yatırımlarıdır.  

-Becker, vasıfsız işçiler arasındaki işsizliğin vasıflı işçiler arasındaki 

işsizlikten yüksek olmasının, vasıflı işçilerin daha fazla firmaya özgü insan 

sermayesine sahip olmalarından kaynaklanabileceğini de söylemektedir.  

Becker, bu çalışmanın insan sermayesi yatırımı üzerine bir kuram 

geliştirmeye odaklandığını ve bunu yaparken biçimsel genellemeler yerine 

ampirik doğurguları vurguladığını ve gelecek birkaç yılda insan sermayesi 

kavramının geçici bir heves mi yoksa önemli bir gelişme mi olduğunun ortaya 

çıkacağını söyleyerek araştırmasını sonlandırmaktadır.  

 
Araştırmanın Çözümlenmesi 

 İSK’nın temel tezlerinin ortaya konduğu ilk araştırmalardan olan 

Becker’in bu çalışmasında insan sermayesi yatırımlarının türleri, bu yatırımları 

etkileyen olgular ve bu yatırımların etkileri çözümlenmiştir. Becker, bu 

araştırmasıyla insanın çeşitli boyutlardaki gelişimini, ekonomik bir çerçeveye 

yerleştirmekte ve bu gelişimi bir tür yatırım olarak incelemektedir.  

 Becker araştırmasına insan sermayesi yatırımının bir tanımını yaparak 

başlamakta; bu tanımı, insan sermayesinin geçerli bir kavram olup olmadığı 

tartışmasını yapmadan ortaya koymakta ve araştırmayı yaptığı insan 

sermayesi yatırımı tanımı çerçevesinde tümdengelimsel bir yöntem kullanarak 

şekillendirmektedir. Tümdengelimsel yöntemde öncüller doğruysa ya da 

doğru oldukları kabul ediliyorsa araştırmacının ampirik sınama yapmasına 

gerek yoktur, mantık kuralları gereği teoremler zaten doğru olacaktır (Zellner, 

2007, s.333). Dahası herhangi bir veri kümesine karşılık gelebilecek sınırsız 
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sayıda tümdengelimsel model kurulabilir (Zellner, 2007, s.333). Bu nedenle, 

çok sayıda olası model arasından kendi kurduğu modelin geçerli olduğunu 

düşünen Becker’in pozitivizmin bilginin keşfedildiği ve ortaya çıkarıldığı 

yönündeki varsayımına örtük olarak başvurduğu söylenebilir. Daha özlü bir 

anlatımla geçerliğini tartışmaya bile gerek duymadan, kendi kendini 

doğrulayan belirli bir literatüre dayanarak, insan sermayesi yatırımı kavramını 

geliştiren yazarın, bu tanımın üzerine çözümlemelerini inşâ ettiği ve bu 

çözümlemelerini aslında sadece yorumladığı düşünülebilir. İnsan 

sermayesinin gerçeklikteki karşılığına ilişkin bir geçerlik tartışmasının 

olmamasının, Becker’in bu çalışmasını kurgusal kıldığı belirtilmelidir. 

Çalışmasının kurgusallığına rağmen yazarın, çözümlemelerinin nesnelliği ve 

genel geçerliği hakkında herhangi bir şüphesinin olmadığı da ileri süsülebilir.  

 Bu çalışmada insan sermayesi yatırımı kararlarını verenler özne 

niteliklerine sahipmiş gibi sunulmalarına rağmen aslında onların iradesinden 

bağımsız mekanizmaların nesnesidirler. İnsan sermayesinin taşıyıcıları olarak 

işçilerin davranışları aynı nitelik altında toplanan nesnelerin davranışlarına 

benzemektedir ve bütün insanlar, aynı iktisadî güdülerle, çıkar 

maksimizasyonu peşinde koşarak insan sermayesi yatırımı yapmaya veya 

yapmamaya karar vermektedirler. Oysa insan sermayesi yatırımı denilen 

işbaşında yetiştirmenin, okuldaki eğitimin, piyasaya ilşkin enformasyonun, 

sağlık ve göç olgularının çoğu durumda bir tercih konusu değil kapitalist 

işleyişin zorunlu kıldığı olgular olduğu söylenebilir.  

Becker’in insan sermayesi yatırımı dediği etkinlikler ve bu etkinliklerin 

içinde yer aldığı nesnel mekanizmalar aslında görünüştürler. Pozitivist 

paradigmanın belirlenimi altında bu görünüşlerin ve bunlar arasındaki 

ilişkilerin gerçeklik olarak sunulmakta oldukları düşünülebilir. Bu görünüşler 

içinde yeraldıkları daha derin toplumsal ilişkilerden soyutlanarak 

sunulduğunda bir tür indirgemecilik ve yüzeyselliğe düşüldüğü ifade edilebilir. 

Örneğin sağlık yatırımı denilen olgu kişilerin tercihine göre belirlenebilecek bir 

olgu değil; zorunlu bir olgudur. Göçün, göç edenlerin sadece gelirlerini 

arttırmak için tercih ettiği bir yatırım değil, çoğu durumda sermaye birikim 

süreçlerinin ve politik zorunlulukların belirlediği bir olgu olduğu ileri 
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sürülebilir13. Geleneksel geçinme biçimlerinin sermaye birikim süreçleri 

tarafından tahrip edilmesinin ve/veya savaş vb. politik olguların göçü zorunlu 

kılan önemli olgular oldukları düşünülebilir. İşbaşındaki yetiştirmeni de çoğu 

durumda firma iradesini ve tercihte bulunma gücünü aşan rekabet, üretici 

güçlerin gelişkinlik düzeyi, politik mücadele vb. olgular tarafından belirlendiği 

söylenebilir. Okulda alınan eğitime ilişkin olguların ise çoğu zaman 

uygulanmakta olan politikalar çerçevesinde belirlenmekte oldukları ileri 

sürülebilir. Kısacası, Becker’ın araştırmasına egemen olan pozitivizmin, 

görünüşlerin ardındaki bu türden gerçekleri görmeyi engellediği yargısına 

varılabilir.  

 Becker’in araştırmasının dayandığı bir diğer pozitivist önkabulün 

bilimsel genelleme için indirgemeciliğe başvurulabileceği biçimindeki 

varsayım olduğu düşünülebilir. Bu araştırmada insan niteliklerinin ve insan 

etkinliklerinin sadece iktisadî boyutuyla çözümlendiği, bazı önermelere 

ulaşıldığı ve bu tek boyutlu önermelerin genellendiği ifade edilebilir. Oysa 

insan niteliklerinin ve insan etkinliklerinin iktisadî, politik, ideolojik ve kültürel 

çok sayıda boyutu olan bir toplumsal ilişkiler sistemi içinde şekillendiği 

söylenebilir. Bu nedenle insan niteliklerini, insan sermayesine indirgemenin 

birçok başka belirleyici olguyu görmeyi engellediği düşünülebilir. Örneğin bu 

araştırmada, firmaların genel yetiştirme yatırımı yapma konusunda, firmaya 

özgü yetiştirme yatırımı yapmaya göre daha az istekli olacakları biçiminde bir 

genelleme yapılmıştır. Becker bu durumu sadece iktisadî alan içindeki 

değişkenlerle açıklamıştır. Oysa firmaların genel eğitim yatırımı yapmalarına 

zaten gerek yoktur; genel eğitim konusunda uzmanlaşmış özel veya kamu 

kurumları bu hizmeti sağlamaktadırlar ve firmaların genel yetiştirmenin 

maliyetlerini de karşılamaları anlamsızdır çünkü, genel eğitimi özel 

kurumlardan alanlar bu eğitimin maliyetini doğrudan kendileri 

karşılamaktadırlar; eğitimlerini kamu kurumlarından alanların eğitimlerinin 

maliyeti ise vergilerle ödenmektedir. Genel eğitime yönelik talebin ise sadece 

gelecekteki gelirler değil, bunun yanında eğitimle kazanılacak toplumsal statü, 
                                                 
13 Kapitalist küreselleşmeyle göç olgusu arasındaki ilişkiler için bakınız: Ajibewa, A., 
Akinrinade, S. (2003). Globalisation, Migration and the New African Diasporas: Towards a 
Framework of Understanding. International Workshop on Migration and Poverty in West 
Africa. March 13-14, 2003. University of Sussex. 
http://www.geog.sussex.ac.uk/transrede/workshop/IWMP15.pdf. 09.08.2010. 
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eğitime yönelik kültürel tutumlar, bireysel ilgi ve beceriler türünden çok sayıda 

değişken tarafından etkilenmekte olduğu ileri sürülebilir. Dahası genel eğitim 

alanının birçok ülkede devletin müdahalesine konu olması sadece firmaların 

iktisadî çıkarlarıyla açıklanabilecek bir olgu değildir. Eğitim kurumlarının 

iktisadî işlevlerinin yanında ideoloji üretme işlevlerinin olması, bu kurumların 

çoğu zaman siyasal iktidarlar tarafından kontrol edilmesi sonucunu 

doğurmaktadır. Bu nedenle birçok ülkede genel eğitim devlet kurumları 

tarafından sağlanmaktadır. Becker’ın firmaların genel yetiştirme konusundaki 

isteksizlikleri konusundaki genellemesinin bu yönüyle eksik olduğu ve bu 

eksikliğin pozitivizmin gerçekliğin açıklanmasında parça analizine ve 

dolayısıyla gerçekliğin az sayıda boyutuna odaklanması özelliğinden 

kaynaklandığı söylenebilir.  

Becker’in bu araştırmasında bilginin dolaşımını etkileyen rekabet 

olgusu da sadece iktisadî boyutuyla incelenmiştir. Yazar bilginin dolaşımını 

genel ve firmaya özgü yetiştirme bağlamında tartışmış ve firmalar arasındaki 

rekabetin genel ve firmaya özgü bilginin çalışanlara aktarılması üzerindeki 

etkilerini çözümlemiştir. Oysa bilginin üretimini ve dolaşımını sadece firmalar 

denetlemekte oldukları söylenemez. Devletlerin de iç ve dış siyasal rekabet 

ve güç mücadelelerine bağlı olarak bilginin üretilmesi ve dolaşımını kontrol 

etmeye çalıştıkları ileri sürülebilir14.  Firmalar düzleminde bilgi üzerindeki özel 

mülkiyetin patent ve telif haklarıyla korunduğu, devletler düzlemindeyse 

bilginin üretimi ve dolaşımının çoğu zaman yasalarla denetlenmekte olduğu 

söylenebilir. Becker’in çözümlemesinde siyasal rekabet gibi insan gelişimi (ya 

da Becker’in terminolojisiyle İnsan Sermayesi) üzerinde etkili olan önemli bir 

olgu ihmal edilmiştir.      

Becker’in bu araştırmada kullandığı anaakım iktisattan devralınan ilk 

kuramsal varsayımın, ücretlerin marjinal ürünlerin değerine eşit olduğu 

yönündeki varsayım olduğu belirtilmelidir. Bu eşitliğin anaakım iktisatta emek-

gücü arz ve talebini belirleyen ve denge durumunu gösteren temel eşitlik 

olduğu ve işgücü arzı, işgücü talebi ve ücretler düzeyinin bu eşitlik zemininde 

çözümlendiği söylenebilir. Ücretlerin marjinal ürünün piyasa değerine eşit 

                                                 
14 Bilgi-siyasal iktidar ilişkisi için bakınız: Apple, M. (1993). Official Knowledge. Democratic 
Education in a Conservative Age. Routledge. London. 
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olacağı varsayımının marjinalist değer kuramının mantıksal bir sonucu olduğu 

da belirtilebilir. Bu kuramda, emekle beraber sermayenin de yeni değer 

üretebildiği, değerin fiyatla özdeş ve ücretin emeğin karşılığı olduğu (emek-

gücünün değil) varsayılmaktadır. Bu varsayımların tartışılması Becker’in 

araştırmasının dayandığı kuramsal ve yöntembilimsel temele ışık tutacaktır: 

- Herhangi bir ürünün değeri o ürünün yeniden üretilmesi için gerekli 

olan ortalama toplumsal soyut emek miktarının niceliğidir. Herhangi bir 

ürünün fiyatı ise o ürünün arz ve talep koşullarına bağlı olarak değişebilen 

parasal veya mal cinsinden karşılığıdır (Bilgi, 1992, s.88-89). Daha doğrudan 

bir anlatımla herhangi bir ürünün değerinin emek zamanla, fiyatının ise 

parasal olarak veya başka mallar cinsinden ifade edilebileceği, yani, fiyatın 

değerin biçimi olduğu söylenebilir. Değerin ortalama toplumsal soyut emek 

olması, üretimde kullanılan diğer doğal varlıkların ancak bu varlıklarda 

kristalize olmuş geçmiş emek nicelikleri kadar bir değeri yeni ürünlerin içine 

aktarabildikleri anlamına gelir. Üretim araçları (emek nesneleri ve emek 

aletleri) üretiminde kullanıldıkları herhangi bir ürüne kendi değerlerinin 

üstünde fazladan bir değer katmazlar. Kendi yeniden üretim maliyetinin 

üstünde değer üreten tek meta emek-gücüdür (Marx, 1986, s.183-185). 

Emek-gücü insanın birim zamanda (bir gün, bir hafta, bir ay, vb.) açığa 

çıkarılabildiği üretken fiziksel ve zihinsel enerjisidir. Emek-gücünün yeniden 

üretilmesi için tarihsel ve toplumsal koşullara da bağlı olarak ortaya çıkan 

belirli bir tüketim düzeyi zorunludur. Dolayısıyla emek-gücünün yeniden 

üretilebilmesi için gerekli olan bu tüketim nesnelerinin içindeki emek 

niceliklerinin toplamının emek-gücünün değeri olacağı ileri sürülebilir. Emek-

gücünün fiyatının ise ücret biçimini aldığı söylenebilir. Oysa anaakım iktisatta, 

ücretlerin, emek-gücünün fiyatı değil emeğin değeri olduğu iddia edilmektedir. 

Bu varsayımla ilişkili olarak sermayenin de üretken olduğu kabul edilmekte ve 

sermayenin üretkenliğin karşılığının sermayenin marjinal fiziksel üretiminin 

değeri olduğu ileri sürülmektedir. Daha doğrudan bir anlatımla bu kuramda 

sermayenin üretkenliğinin karşılığını kâr biçiminde almakta olduğu ileri 

sürülmektedir. Oysa sermaye ürünlere ancak kendi yeniden üretim değeri 

kadar bir değer katar (Marx 1986 s. 183-192). Artı değer, emek-gücünün 

kendi yeniden üretim değerinin üstünde bir değer üretmesi sonucunda oluşur 

(Marx, 1986, s.183-192) ve bu nedenle ürünlerin piyasada satılmasıyla realize 
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olmuş artı değerin bir biçimi olan kâr ödenmemiş emek demektir. Bu 

çerçevede ücretlerin (emek-gücünün fiyatının) emeğin marjinal ürününün 

değerine eşit olduğunu söylemenin sermayenin sömürücü niteliğini gizlemek 

anlamına geleceği düşünülebilir. Ayrıca anaakım iktisadın ve anaakım eğitim 

iktisadının bütün işgücü piyasası çözümlemelerinin bu yanlış temel üzerine 

kurulu olduğu da ileri sürülebilir.  

Kapitalist ilişkilerin derinleşmesinin, her türden insan etkinliğini 

piyasanın ve meta ilişkilerinin içine çekmekte olduğu ve bu etkinliklerin 

ekonomik doğurgularını çözümlemeyi dayattığı söylenebilir. Becker’in insanın 

çeşitli üretken niteliklerini bir tür sermaye olarak kavramsallaştırması ve bu 

üretken niteliklerin geliştirilmesini insan sermayesi yatırımı olarak 

çözümlemesinin, anaakım eğitim iktisadında insanın her türden davranışının 

meta ilişkilerinin nesnesi olarak incelenmesiyle tutarlı olduğu ifade edilebilir. 

Becker’in bu çalışmasında ve benzeri çalışmalarda, ekonomik alan toplumsal 

kültürün bütünüymüşçesine incelenmekte ve bütün insan etkinliklerinin 

ekonomik alandaki ilişkiler tarafından belirlendiği varsayılmaktadır. İSK, teorik 

ve yöntembilimsel varsayımlarını anaakım iktisattan devraldığı için, insan 

niteliklerinin bu kuramda homo economicus’un niteliklerine indirgendiği 

söylenebilir. Bu çerçevede insanı geliştiren öğrenme, bilgilenme ve sağlığın 

korunması gibi etkinliklerin tamamı iktisadî fonksiyonların parçası olarak 

çözümlenmektedir. Bu yaklaşımın insan niteliklerinin içinde şekillendiği ve 

ekonomik alanın da sadece parçası olduğu toplumsal kültürün yeniden 

üretilmesi olgusunu görmezden geldiği düşünülebilir.  

 İnsan niteliklerinin bir bölümünün iktisadî üretimde kazanıldığı 

yönündeki bir önermenin yanlış olmadığı söylenebilir. Toplumsal kültürün 

önemli parçalarından birisi iktisadî üretimdir. Fakat bir üretici güç olarak insan 

nitelikleri ve etkinlikleri sadece mal ve hizmet üretiminde işlevlenmez; bunun 

yanında politik sistemin yeniden üretiminde, bilim – sanat –spor alanlarında, 

toplumsal bilincin üretiminde (felsefe, sınıfsal-dinsel-ulusal ideolojilerin 

üretiminde) ve çeşitli kimliklerin üretiminde de insan nitelikleri işlevseldir. 

İnsanın çok boyutlu varlığını onun iktisadî varlığına indirgemek ve bu zeminde 

belirli önermeleri bilimsel olduğu iddia edilen genellemeler biçiminde sunmak, 

insanın farklı boyutlarını araştıran birçok bilim disiplinini “sömürgeleştirmeyi” 

doğurmaktadır. Bu çerçevede anaakım iktisat disiplinin her toplumsal olguyu 
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optimizasyon peşindeki birey davranışına ve işlediği varsayılan piyasa 

mekanizmalarına indirgeyen yaklaşımının kabul edilmesiyle diğer toplumbilim 

disiplinlerinin “sömürgeleştirilmesi” arasında yakın bir ilişki olduğu da 

belirtilmelidir (Fine, 1999). Bu “sömürgeleşme” sürecinde, anaakım iktisadın 

kuramsal ve yöntembilimsel çerçevesinde kalındığı ölçüde bilimsel özerkliğin 

toplumsal güç ilişkilerine feda edildiği söylenebilir, çünkü anaakım iktisadın 

gücünü her şeyden önce toplumsal güç ilişkilerini gizleyen niteliklerine borçlu 

olduğu düşünülebilir. Becker’in bu araştırmayla çizdiği çerçeve de insanı 

egemen meta ve mülkiyet ilişkilerinin sınırlılıklarına hapsederek, insan 

gelişimini, etkinliklerini ve niteliklerini ekonomi ve politika alanlarında egemen 

olan güçlerin nesnesi olarak kavramsallaştırmaktadır.  

 Becker’in araştırmasında insan nitelikleri bir tür sermaye olarak 

nitelenmektedir. Sermaye kavramı birbirleriyle etkileşim halinde olan üç 

boyutta incelenebilir:  

Her şeyden önce sermaye, üretim sürecinde emek-gücüyle beraber 

kullanılan üretim araçlarıdır. Üretim araçları, insan emeğinin doğayı 

dönüştürmekte kullandığı emek araçlarıyla, dönüştürülen doğal varlıklar ya da 

emeğin nesnelerinden oluşurlar. Üretim araçlarının sermaye niteliği 

kazanması bu araçlarla emek-gücü üzerinden artı değer ve onun realize 

olmuş biçimlerinden birisi olan kâr üretme koşuluna bağlıdır. Ercan (1998 b, 

s.111), artı değerin, kapitalistin üretimi başlatmasının temel nedeni olduğunu 

ve kapitalistin üretim sürecini başlatırken koyduğu sermaye eğer üretim 

sürecinde belli bir değer üretmeseydi kapitalistin böyle bir eylemliliğe 

girişmeyeceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla emek-gücünden artı değer 

sağlamada kullanılmayan üretim araçlarının sermaye olarak 

nitelenemeyeceği söylenebilir (Zubritski, Mitropolski, Kerov, 1995, s.20).  

Zubritski, Mitropolski ve Kerov (1995, s.20), hangi biçimde olursa olsun 

sermayenin aynı zamanda kapitalistlerle proleterler arasındaki üretim 

ilişkisinin cisimleşmesi olduğunu ifade etmektedirler. Daha açık bir ifadeyle, 

sermaye, yaşamın hemen hemen bütün alanlarını az ya da çok belirleyen bir 

tür toplumsal ilişkidir de. Bu toplumsal ilişkinin kalbinde meta üretimi bulunur 

ve meta üretimi kapitalizmin derinleşmesine bağlı olarak toplumsal etkisini 

arttırır. Genelleşmiş meta üretimi çerçevesinde şekillenen kapitalist üretim 
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ilişkileri emek-gücünün ve insan niteliklerinin de metalaşmasını doğurmuş ve 

bu zeminde insan nitelikleri sermaye olarak nitelenmeye başlamıştır. 

Sermayenin üçüncü belirimi ya da üçüncü boyutu ise onun bir sınıfı 

göstermesidir. Üretim araçlarını özel mülk edinen bu sınıf sermaye ilişkilerinin 

yeniden üretilmesinden çıkar sağlayan sınıftır ve toplumsal güç hiyerarşisinde 

en tepede yer alır.  

Üretim ilişkileri nesneler arasında gerçekleşen ilişkiler olarak değil 

yaşayan insanlar arasındaki ilişkiler olarak incelendiğinde, sermaye sınıfıyla 

emekgüçlerini satarak yaşamlarını sürdürenler arasındaki ilişkilerin çelişkili ve 

çatışmalı olduğu ve bu yüzden üretim ilişkilerinin ya da sermayenin bir 

toplumsal ilişki olmasının sadece ekonomik boyutları olmadığı görülecektir. 

Bu bağlamda emek-gücünün meta olmasıyla (sermayenin parçası olmasıyla), 

politik ve kültürel boyutları da olan insanın sermaye olması arasında sürekli 

bir gerilim olduğu fark edilecektir. Politik, kültürel ve ideolojik boyutlarıyla 

düşünüldüğünde bir bütün olarak insan sermaye değildir; sadece emek-

gücünü satmak zorunda kaldığı ölçüde bir toplumsal ilişki olarak sermayenin 

parçası olmaya zorlanmaktadır.     

 Becker’in bu çalışmasında, bütün toplumsal ilişkilerinden soyutlanarak 

sadece iktisadî boyuta indirgenen insanın bütün gelişim çabaları ve etkinlikleri 

kaçınılmaz olarak bir tür sermaye yatırımı çerçevesinde incelenmektedir. Bu 

çalışmada insan üretkenliğini etkileyen belirleyici başka olguları araştırma 

kapsamına dâhil etmemiştir. Örneğin kâr maksimizasyonunun sonucu olan 

uzun çalışma saatlerinin ve yıpratıcı-yorucu çalışma koşullarının işçi 

üretkenliğini olumsuz etkileyebileceği düşünülebilir. Emek üretkenliğini üretim 

araçlarıyla işçiler arasındaki etkileşim biçimlerinin de etkileyebileceği ileri 

sürülebilir. Örneğin, kapitalist üretim ilişkileri, işçileri üretim araçlarının 

uzantısına dönüştürme eğilimindedir ve emek sürecinde üretim araçlarının 

hareketine bağlı olan işçinin gelişmesi (ya da Becker’ın terminolojisiyle insan 

sermayesini arttırması) beklenmemelidir. İnsan niteliklerinin gelişmesini 

engelleyen bir başka olgunun, piyasanın işleyişinin kendiliğinden ürettiği 

ve/veya kimi sistem savunucuları tarafından bilinçli olarak üretilen ideolojiler 

olabileceği düşünülebilir. Cinsiyetçi, ırkçı, milliyetçi, dinsel, tüketimci vb. 

egemen ideolojilerin bilimsel aydınlanmayı engelleyen öğeleri içerdikleri 

ölçüde toplumsal gelişimi tehlikeli kanallara yönlendirebilmekte ve bir bütün 
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olarak insan gelişimini sakatlamakta oldukları biçiminde bir yargıda bulunmak 

mümkündür. Becker’in insan gelişimini sermaye yatırımına indirgemesinin de 

benzer bir ideolojik etkiyi doğurduğu söylenebilir. Becker, tek amacı iktisadî 

niteliklerini geliştirerek toplumsal üretimden daha fazla pay almak olan bir 

insan modeli önerilmektedir. Daha özlü bir anlatımla, iktisadî liberalizm 

açısından bireylerin kendi çıkarlarını izlemelerinin koşulu topluluk karşısındaki 

sorumsuzluklarıdır (Gorz, 1995, s.159). Kısacası Becker’in önerdiği insan 

modelinin çeşitli toplumsal sorunlar konusunda duyarlı olması ve sorumluluk 

alması beklenmemektedir, çünkü toplumsal sorunların çözümü ortak bir aklı 

olmayan piyasalara bırakılmaktadır. Oysa piyasa mekanizması kapitalizmin 

tarihinin hiçbir döneminde ne savaşları önleyebilmiş, ne eşitsizlikleri ortadan 

kaldırmış, ne çeşitli ayrımcılık uygulamalarını azaltmış, ne de çevre 

sorunlarını çözebilmiştir. Becker’in kurduğu çerçevede sermaye olan insan, 

doğal olarak sermaye sınıfıyla aynı güdülerle hareket edecek ve çıkar 

maksimizasyonu peşinde koşacaktır. Sermaye olan insanın sermaye sınıfıyla 

aynı güdülere sahip olacağı için toplumsal eşitsizlikleri sermaye yatırımlarının 

farklılıklarına bağlayan bir mantıkla hareket edeceği ve bu eşitsizlikler 

konusunda sessiz kalacağı düşünülebilir.  

Becker’in bu çalışmasında ve benzeri insan sermayesi 

araştırmalarında, özellikle kazançlar arasındaki farklılıkların nedenlerinin 

çözümlenmesi konusunda bilerek veya bilmeyerek ihmal edilen bir başka olgu 

da sermaye sahiplerinin gelirlerinin neden bu kadar yüksek olduğu 

konusudur. Becker’i ve benzerlerini sorgulamadan izlersek, sermaye 

sahiplerinin çok yetenekli ve/veya işçilere göre çok daha fazla insan 

sermayesi yatırımı yapmış oldukları için toplumsal üretimin büyük bir kısmına 

el koydukları sonucuna varmamız gerekmektedir. Sermaye sınıfının toplumsal 

üretimden aldığı payın (ya da el koyduğu artı değerin) hem üretim araçları 

üzerindeki özel mülkiyetten, hem de politik sistemin yeniden 

üretilebilmesinden kaynaklandığı ileri sürülebilir. Oysa Becker’in bu 

çalışmasında ve benzeri çalışmalarda üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet 

ve özel mülkiyetin iktisadî, politik, ideolojik ve kültürel sonuçları insan 

nitelikleri bağlamında incelenmemektedir. Bu nedenle bu çalışmada sermaye 

sınıfı nasıl davranıyorsa, kendini geliştirme çabasındaki insanların da aynı 

davrandığı varsayılmakta ve bu varsayım araştırmanın kapsamını 
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belirlemektedir. Böylece bu araştırma, aslında sadece emeğiyle geçinenlerin 

insan sermayesi yatırımları denen etkinliklerini ve bu etkinliklerin sonuçlarını 

çözümlemektedir. Bu çerçevede kalındığı sürece sermaye sınıfının üyesi olan 

herhangi bir kapitalistin birey olarak kendisine insan sermayesi yatırımı 

yapmasını gerektirecek hiçbir özendiricinin olmadığı da söylenebilir, çünkü 

kapitalistin gelirinin ve toplumsal gücünün kendisinde biriktirmiş olduğu 

bireysel niteliklerden çok biriktirmiş olduğu sermaye niceliğine, servetine ve 

mevcut politik sistemi denetlemesine bağlı olduğu açıktır.          

Becker’in çalışmasında insan sermayesi yatırımlarının çeşitli türlerinin 

çözümlenmesinde kullanılan temel analiz aracı bugünkü değer hesabıdır. Bu 

araştırmada, net kazançların ve insan sermayesi yatırımlarının bugünkü 

değerlerinin eşitlenmesi yoluyla çeşitli teorik genellemelere ulaşılması 

sorunludur. Bugünkü değer hesabı fiziksel sermaye yatırımlarında kullanılan 

ve olduğu gibi eğitim iktisadına ithal edilmiş bir araçtır bu aracın hem 

kendisinin hem de anaakım eğitim iktisadında kullanılma biçiminin sorunlu 

olduğu ileri sürülebilir. Bugünkü değer gelecekteki gelir akışlarının belirli bir 

iskonto oranıyla analiz tarihine getirilmesiyle hesaplanmaktadır. Kullanılan 

iskonto oranı çoğu zaman ortalama kâr veya faiz oranıdır ve özünde 

sermayenin ortalama birikim oranına karşılık gelir. Çeşitli yatırım alternatifleri 

arasında karar verirken kapitalistler bu farklı yatırım alternatiflerinin bugünkü 

değerlerini karşılaştırırlar. İskonto oranı ve buna bağlı olarak bugünkü değer 

sadece iktisadî değişkenlere bağlı değildir. Örneğin piyasanın siyasal 

müdahalelerle genişletilmesi, yeni pazarlar için verilen ve askeri-siyasal 

biçimler alabilen paylaşım mücadeleleri, işgücünün verili mülkiyet ilişkileri 

içinde tutulmasına yönelik müdahaleler ve örneğin bu bağlamda ekonomik 

hakların kısıtlanması, sermayeye kaynak aktarılması, vb. birçok olgu 

sermayenin birikim oranını (ve dolayısıyla gelecekteki gelir düzeylerini, bu 

gelirlerin iskonto oranını ve sonuç olarak bugünkü değer niceliğini) etkiler. Bu 

nedenle, bugünkü değer hesaplamalarında kullanılan gelecekteki gelir 

akışlarının nicelikleri ve bunların iskonto oranına ilişkin -çoğu zaman ancak 

çok katı varsayımlar altında yapılabilen- tahminler gerçeklikle 

örtüşmeyebilmektedir. Kısacası siyasal ve kültürel değişkenlerle de belirlenen 

birikim oranı ve gelir akışlarına ilişkin doğru kestirimlerde bulunmanın oldukça 

zor olduğu ileri sürülebilir.  
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Bugünkü değer hesabının anaakım eğitim iktisadında insan sermayesi 

yatırımlarını çözümlemek amacıyla kullanılması da sorunludur. Becker’in 

homo-economicusları çeşitli yatırım alternatiflerinin bugünkü değerlerini 

hesaplayabilecek kadar bilgilidirler. Devletlerin bile öngöremediği birikime 

ilişkin gelir akışları ve iskonto oranı gibi nicelikleri hesaplayabilen homo 

economicuslar, gelişimlerine devam edip etmeme konusunda rahatlıkla 

kararlar verebilmektedirler. Bu homoeconomicuslar, toplumun geniş 

kesimlerinin aksine tasarruf yapabilmekte ve bu tasarruflarını çeşitli yatırım 

alanlarında kullanma konusunda özgürce karar verebilmektedirler. Dahası bu 

kararları gelecek hakkındaki oldukça kesin bilgileri kullanarak vermektedirler. 

Bu rasyonel insanlar yalnız da değildirler; toplumdaki her birey onlar gibi 

fayda (çıkar) maksimizasyonu peşinde koşmaktadırlar. Toplum da zaten bu 

rasyonel bireylerin toplamıdır. Oysa eğitim ve sağlık gibi alanlar için kaynak 

ayırma kararlarının bireysel düzlemde verilen kararlar olmadığı açıktır. 

Devletlerin ve sermayenin eğitim ve sağlık politikaları ve bu alanlara 

müdahalesi, sınıflar arasındaki gelir dağılımı, kültürel yapı vb. toplumsal 

olgular insan sermayesi yatırımı denilen alanların makro çerçevesini 

çizmektedir. Kısacası bu araştırmada ileri sürülenin aksine toplumsal 

durumun bireysel kararların toplamı değil, bireysel olduğu sanılan kararların 

toplumsal koşulların yansıması olduğu ileri sürülebilir. Becker’in 

araştırmasının bu sorunlu yöntembilimsel zemin üzerine inşa edilmiş olduğu 

söylenebilir.  

Nicel araştırma yöntemlerinin kullanılmasından kaynaklanan ve bu 

araştırmanın gerçekçiliğini azaltan başka etmenler de vardır. Örneğin bu 

çalışmada -daha önce de değinildiği gibi özünde insan gelişimiyle ilgili olan- 

eğitimsel ve sağlıkla ilgili çabalar nicel araştırma yönteminin bir gereği olarak 

zamanla, ölüm oranlarıyla veya parayla nicelleştirilmiş ve ölçülmeye 

çalışılmıştır. Eğitimsel ve sağlıkla ilgili niteliklerin zamanla, ölüm oranlarıyla 

veya parayla nicelleştirilmesinin, bu araştırmanın gerçekçiliğini azalttığı ileri 

sürülebilir. Okulda veya işbaşında yetiştirmede geçirilen süre eğitimsel 

niteliklerin; ölüm oranları sağlıkla ilgili niteliklerin ve eğitim ve sağlık 

etkinliklerine harcanan para, insan gelişimiyle ilgili niteliklerin göstergesi ve 

ölçüsü olmadıkları açıktır.  
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Becker’in bu araştırmasında basitten karmaşığa doğru geliştirilen 

modelin bulguları yerine doğurgularından bahsedilmiştir. Becker modelini 

daha önce yapılan ampirik çalışmalarla örneklendirmesine rağmen, kendisi 

modelini istatistiksel verilerle sınamamıştır. Bunun yerine kurduğu ve 

geliştirdiği modelin belirli doğurgularına değinmiştir. Becker’in modelinde 

belirleyiciliği yüksek bazı olgular içerilmediği için modelin doğurgularına ilişkin 

olarak söylediklerinin açıklayıcılık değerinin aşındığı düşünülebilir. Örneğin 

Becker, insan sermayesi yatırımları sonucunda ileri yaşlardaki gelirlerin bu 

yatırımların getirilerinin gelirlere eklenmesinden kaynaklı olarak artacağını; 

yatırımların yapıldığı genç yaşlarda ise yatırım maliyetleri gelirlerden 

düşüleceği için azalacağını söylemektedir. Gelir düzeyinin belirleyeni olarak 

sadece insan sermayesi yatırımlarına işaret etmesi nedeniyle bu doğurgunun 

geçerliliği tartışmalıdır. Keza gelir düzeyi üzerinde sadece insan 

gelişmişliğinin (ya da Becker’ın terminlojisi ile insan sermayesi miktarı) değil; 

sınıfların özellikle siyasal güçleri, ilgili coğrafyanın dünya hiyerarşisindeki yeri, 

üretimin hangi evrede (genişleme veya düşüş) olduğu, teknolojinin düzeyi, 

kültürel yapıya ilişkin kısıtlar (ayrımcılık türleri gibi), siyasal rekabet vb. 

olguların da etkide bulunduğu ileri sürülebilir. Dahası ileri yaşlarda gelirlerin 

artacağını söylemek kapitalizmin işleyiş mekanizmalarına ilişkin çok önemli 

bir olgunun ihmal edilmesi anlamına gelmektedir. Özellikle vasıf 

gerektirmeyen işlerde genç insanların dinamizmlerini artı değer oranını (ve 

kârları) yükseltmek için kullanma amacıyla yaşlılardan çok gençlerin tercih 

edilmesi eğiliminin kapitalizmin yapısal bir özelliği olduğu düşünülebilir. 

Becker bu önermesi ile yaşı ileri olduğu için işbulamayan önemli bir kitlenin 

varlığını görmezden geldiği söylenebilir.  

Becker insan sermayesi yatırımlarıyla gelirler arasındaki ilişkiyi bütün 

anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında olduğu gibi üretkenlik üzerinden 

kurmaktadır. Farklı bir teorik çerçeveden bakıldığında, doğrusal ve düz bir 

mantıkla kurulan bu ilişkinin sanıldığı kadar genel geçer olmadığı görülebilir. 

Becker’in mantığını izlersek, insan sermayesi yatırımları işçinin üretkenliğini, 

üretkenlik işçinin marjinal ürününü ve dolayısıyla bu ürünün “değerini” 

arttıracak ve işçinin marjinal ürünün değerine eşit olan ücretler yükselecektir. 

Böylece insan sermayesi yatırımı yapmış olanlar daha fazla kazanacaklardır. 

Aynı ilişkiler sistemine ekonomi politik bir çerçeveden yeniden bakıldığında, 
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insanın gelişiminin ürünlerin içindeki ortalama emek miktarını azaltacağı, bu 

azalmanın işçinin marjinal ürününün fiyatını ve dolayısıyla ücretini düşüreceği 

de söylenebilir. Ayrıca üretim araçları üzerindeki özel mülkiyetten ve bunun 

sonucu olarak maksimum kâr elde etme motifiyle üretim yapılmasından 

kaynaklı olarak -üretim araçlarının ve/veya insanın gelişmesi nedeniyle artan- 

fiziksel üretkenliğin, boş zaman yerine işsizlik yarattığı, yedek sanayi 

ordusunu büyüttüğü ve dolayısıyla ücretleri aşağı doğru baskıladığı da ileri 

sürülebilir. Örneğin Mandel, Singer, Vilas ve Macdonald (1991, s.54) emek 

üretkenliğinin artışının çalışma sürelerinin kısalmasına değil, işsizliğin 

artmasına neden olduğunu ifade etmektedirler. Gorz (1995, s. 1995, s.241) 

da çalışma süresini azaltan mikro ekonomik uygulamaların yaygınlaşması 

durumunda, kapitalizm koşullarında işletmelerin ödediği ücretlerin düşeceği 

ve işsizliğin artacağını ifade etmektedir.  Dahası ürünlerin, üretkenlik artışına 

bağlı olarak değerlerinin ve reel fiyatlarının düşmesinin, emek-gücünün 

yeniden üretilebilmesi için tüketilmeleri zorunlu olan ürünlerin değerini ve 

dolayısıyla parasal maliyetlerini azaltarak, sermaye sınıfının emek-gücünün 

fiyatı olan ücretleri düşürebilmesini ve işçilerden elde ettiği artı değeri göreli 

olarak arttırabilmesini mümkün kıldığı da düşünülebilir.  

Becker’in insan sermayesi yatırımı çözümlemesinin doğurgusu olarak 

dillendirdiği bir başka önerme de insanlar arasındaki yetenek dağılımının 

simetrik olmasına rağmen, daha yetenekli insanların daha çok insan 

sermayesi yatırımı yapmalarından dolayı daha fazla kazanmalarının gelir 

eşitsizliğini arttıracağı biçimindeki önermedir. Bu önermeyle kapitalizmin 

eşitsizlikleri arttıran derin yapısal özelliklerinin, insan sermayesi yatırımları ve 

yetenek farkları gibi iki yüzeysel olguyla gizlenmekte olduğu söylenebilir.  

 Becker’in sözünü ettiği bir başka doğurgu, insan sermayesi 

yatırımlarına ilişkin geliştirdiği genel modelin, insan sermayesi yatırım 

miktarına ve bu yatırımların getiri oranlarına ilişkin bilgiye, sadece net 

kazançlara ilişkin enformasyonu kullanarak ulaşmayı mümkün kıldığı 

biçimindeki önermedir. Daha önce de belirtildiği gibi Becker’in modelinde 

kurumlar tarafından bile her zaman doğru olarak öngörülemeyen kazanç 

akışları ve iskonto oranları, Becker’e göre bilinebilir niceliklerdir. Sadece net 

kazançlara ilişkin bilgi yatırım miktarlarına ve getiri oranlarına ilişkin bilgilere 

ulaşmayı sağlayabilseydi, sermayenin gelirlerine ilişkin bilgi de sermaye 
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yatırımlarının getiri oranına (kâr oranına) ve yatırım miktarlarına ilişkin 

bilgilere ulaşmayı sağlayabilirdi. Böylesi bir durumda kapitalizmin, üretilen artı 

değerin realizasyonunu (kâra dönüşmesini) sekteye uğratan ve kâr oranlarını 

düşüren krizlerinin öngörülmemesi için de hiçbir neden olmayacaktı. Oysa 

bazı marksist iktisatçıların yaptıkları hassas olmayan tahminler dışında, 

henüz hiçbir kişi ya da kurumun kapitalizmin krizlerinin kesin zamanı, yeri ve 

somut etkileri konusunda doğru öngörüde bulunabilecek olanağa sahip 

olmadığı söylenebilir. 

 Becker’e göre, vasıflı işçiler arasındaki işsizliğin vasıfsız işçiler 

arasındaki işsizlikten daha düşük olmasının nedeni, vasıflı işçilere firmanın 

yatırım yapmış olması ve firmanın bu sermayeyi (insan sermayesini) 

kaybetmek istememesidir. Becker bu doğurgunun özellikle firmaya özgü 

yetiştirme almış vasıflı işçiler için daha fazla geçerli olduğunu söylemektedir. 

Sözü edilen doğurgunun genel bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda 

vasıflı veya vasıfsız işgücünün işsizliğinin nedenini çeşitli insan sermayesi 

yatırımlarına bağlamak gerekeceği düşünülebilir. Bu durumda, işsizliğin temel 

nedeni olan kapitalist üretim ilişkilerinin (mülkiyet ilişkilerinin) çözümleme dışı 

bırakılmış olacağı açıktır. Bu doğurgunun genellenmesi, insan sermayesi 

yatırımları dolayımıyla artan üretkenliğin doğurduğu işsizliği de çözümlemeyi 

engelleyecektir. Oysa kapitalist mülkiyet ilişkileri içinde üretici güçlerdeki 

(insan ve üretim araçlarındaki) gelişmeler, artan üretkenlik üzerinden, genel 

işsizliği yükseltmektedir. Örneğin emek üretkenliğinin yüksek olduğu birçok 

gelişmiş kapitalist ülkede işsizlik oranları yüksektir (Mandel, 2009, s.221). 

Kısacası “gelişmiş” kapitalist ülkelerdeki yüksek işsizliğin bir boyutuyla üretim 

araçları üzerindeki özel mülkiyetle ilişkili olduğu söylenebilir.  
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Araştırmanın Betimlenmesi 
Norris ve Gradstein’ın “Kamu Eğitiminin Dağılımsal Yanlılığı: Nedenler 

ve Sonuçlar” adını taşıyan bu IMF araştırmasının, devletin sunduğu eğitimin 

gelir dağılımı üzerinde eşitleyici bir etkisi olduğuna ilişkin genel kanının 

aksine, yönetişim alanındaki kurumsal zayıflığa bağlı olarak zenginlerin eğitim 

harcamalarının önemli bir kısmına el koymaları ve böylece eşitsizliğin 

azaltılmasını önlemeleri olgularını çözümlemek amacıyla yapıldığı 

belirtilmektedir. Yazarlar, bu araştırmanın ampirik bölümünün bu görüşü 

desteklediğini ve devletin yaptığı eğitim harcamalarının eşitsizliği azaltıcı 

ilericiliğinin, yönetişimin gücüne bağlı olduğunu söylemektedirler.  

Norris ve Gradstein araştırmalarına, devletçe sunulan eğitimin eşitlikçi 

etkilerine ilişkin literatürü tartışarak başlamaktadırlar. Yazarlar, kamu 

harcamalarının büyük bir bölümünün geliri yeniden dağıtmayla ilgili amaçlarla 

yapıldığını söylemektedirler. Birçok mal ve hizmetin devlet tarafından 

sunulmasının birçok araştırmacı tarafından eşitlikçi olduğu gerekçesiyle 

savunulduğunu söyleyen yazarlar, bu savunularla ilgili literatürü referans 

göstermektedirler. Norris ve Gradstein, yine de bu görüşlerin özellikle, 

bürokratik verimsizlikle malûl zayıf kurumlara sahip ülkelerde, politika yapma 

düzleminde, artan oranda sorgulanmaya başladığını belirtmektedirler. Sonuç 

olarak yazarlara göre, birçok ülkede kamu harcamaları, toplumsal etkisi 

yüksek grupların çıkarları yönünde yapılmaktadır. Yazarlar bu konuda Le 

Grand’ın (1982; aktaran, Norris ve Gradstein, 2004, s.3) İngiltere’de eğitim, 

sağlık, konut ve ulaştırma gibi çeşitli alanlardaki devlet müdahalelerinin orta 

sınıf ve zenginlere yarar sağladığını ileri sürdüğü bir araştırmasını referans 

göstermektedirler. Norris ve Gradstein, kamu harcamalarının zenginlerin 

yararını gözetme eğiliminin gelişmekte olan ülkelerde daha belirgin olduğunu 

söylemekte ve bu konuyla ilgili bazı araştırmalara atıfta bulunmaktadırlar. Bu 
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araştırmalarda, gelişmekte olan ülkelerde ilköğretim düzeyine yapılan kamu 

harcamalarının üçüncü düzey eğitime yapılan kamu harcamalarından daha 

düşük olduğu ve üçüncü düzey eğitimden daha varlıklı kesimler 

yararlanabildiği için bu harcamaların daha çok zenginlerin yararına olduğu 

ortaya konulmuştur. Yazarlar ayrıca kamu harcamalarının eşitsizlik yaratma 

eğiliminin, herhangi bir ülkedeki yönetişimin gücüyle ters orantılı olduğunu da 

belirtmektedirler. 

Norris ve Gradstein, bu çalışmanın amacının, devletin sunduğu 

eğitimin eşitsizlik artırıcı eğiliminin ve bu eğilimin doğurgularının incelenmesi 

olduğunu söylemektedirler. Yazarlar bu amaçla eşitlikçi hedeflere ulaşmak 

için tasarlanmış basit bir dinamik kamu eğitim harcaması modeli 

oluşturduklarını ve bu modelin rant arama (rent seeking) dolayımıyla el koyma 

(appropriation) olgusunu içerdiğini belirtmektedirler. Yazarlara göre, daha 

zengin olanlar rant arama etkinliklerine daha fazla harcama yapabildikleri için 

kamu harcamalarından da daha fazla pay alabilmektedirler. Yazarlar, 

zenginlerin kamu harcamalarından daha fazla pay alabilmelerinin, yönetişimin 

kalitesiyle ters orantılı olduğunu da belirtmektedirler. Norris ve Gradstein, 

kurdukları bu teorik çerçevenin kötü yönetişimin daha yüksek düzeylerde rant 

aramayla ve kamu harcamalarından zenginlerin daha fazla pay almasıyla 

sonuçlanacağını ortaya koyduğunu söylemektedir. Yazarlar ayrıca, özel 

öğretimle karşılaştırıldığında devletçe sunulan eğitime verilen desteğin de iyi 

yönetişime bağlı olduğunu belirtmektedirler.  

Norris ve Gradstein, bu önermelerinin ampirik olarak test edildiğini 

ifade etmekte ve sonuçların modelin tahminleriyle tutarlı olduğu bilgisini 

aktarmaktadırlar.  

Yazarlar bu giriş niteliğindeki tartışmaların ardından modellerinin temel 

çerçevesini ortaya koymaktadırlar. Bu amaçla öncelikle birbirini izleyen 

sonsuz sayıda hanehalkı kuşaklarının içinde yer aldığı bir ekonomi 

varsayılmaktadır. Her hanede bir ebeveyn ve bir çocuk bulunmaktadır. 

Hanenin başlangıçtaki geliri “yi0”; “t” dönemindeki geliri “yit” dir. Her dönem 

hanehalkı gelirinin bir kısmını devlet tarafından sunulan bir yatırım malına 

harcamaktadır. Bu yatırım malı fiziksel bir altyapı olabileceği gibi devletin 

sunduğu insan sermayesi yatırımı (örneğin devletin sunduğu eğitim hizmeti) 

da olabilir. Yazarlar somutluk için bu araştırmada, bu yatırım malının devletin 
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insan sermayesi üretmek için finanse ettiği ve dağıtımını üstlendiği eğitim 

olarak düşünüldüğünü söylemektedirler. Eğitime yapılan kamu harcamaları 

belirli bir oran (T) üzerinden alınan gelir vergisiyle finanse edilmektedir. Bu 

durumda harcanabilir gelir “yit(1-T)” olacaktır. Her dönemde devlet bütçesinin 

denk olduğu varsayımı altında devletçe sunulan eğitime yapılan toplam 

harcama, “TYt” olacaktır. Bu vergi oranı dış kaynaklı (exogenous) bir orandır 

ve her dönemde bütün bireylerin aynı vergi oranıyla vergilendirildikleri kabul 

edilmiştir.  

Harcanabilir hane geliri, ailenin tüketimi “cit” ile ailenin çocuğunun 

eğitimsel kaynaklardan daha fazla pay alabilmesi için yapılan bireysel yatırım 

harcamalarına (xit+1) tahsis edilir. Bu bireysel yatırım, hiçbir üretken değer 

yaratmaz; sadece eğitimsel kaynakların haneler arasındaki dağılımını etkiler. 

Bu nedenle yazarlar bu yatırımın rant arama olarak yorumlanabileceğini 

belirtmektedirler. Bütün fiyatların 1 olarak normalize edildiği varsayımı altında 

hanehalkı bütçe kısıtı aşağıdaki gibi olacaktır:    

       (1) 
 Hanelerin eğitimsel kaynaklardan aldıkları pay da onların bireysel 

yatırımlarının (xit+1) fonksiyonu olacaktır. Bu fonksiyon yazarlarca aşağıdaki 

gibi ifade edilmiştir: 

       (2) 
 Bu fonksiyonda Qt, 0 ≤ Qt ≤ 1 ekonomideki yönetişimin kalitesi olarak 

yorumlanmıştır. Bir başka anlatımla Qt = 1 olduğunda bütün haneler eğitimsel 

kaynaklara eşit olarak ulaşabilmektedir. Böylesi bir durumda, varolan 

kurumsal ve politik düzenlemeler (ya da iyi yönetişim), eğitimsel kaynaklara 

ulaşma konusunda farklılıklara yol açan rant aramayı (rent seeking) 

engellemektedir. Qt = 0 olduğunda ise yönetişimin kalitesi düşüktür ve 

devletin sunduğu eğitimsel kaynaklara erişim düzeylerini büyük ölçüde 

hanelerin rant arama davranışları belirlemektedir. Yazarlar bu parametrenin 

(Qt) dışsal olarak verili olduğunun (exogenously given) varsayıldığını 

söylemektedirler. Bu parametrenin nasıl hesaplandığı bu çalışmanın ekinde 

ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Bireyin üretim girdisinin “sit+1TYt“ olacağını 
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söyleyen yazarlar, böylece, hanelerin eğitim kaynaklarından farklı niceliklerde 

yararlanacaklarını belirtmektedirler. Kredi piyasasının mükemmel işlemediği 

varsayımı altında daha zengin ailelerin rant arama etkinliklerini daha kolay 

finanse edeceklerini ifade eden yazarlar, zengin ailelerin bu avantajlarını 

kullanabilme kabiliyetlerinin ise politik olarak belirleneceğini söylemektedirler.  

 Norris ve Gradstein, çocukların eğitimsel yeteneklerini (educational 

endowment) kullanmaya ilişkin üretim yetileri (production capability) 

konusunda farklılaştıklarını ve bu farklılıkların doğuştan getirilen yeteneklerle, 

teknolojik bilgiye erişimle, sosyal ve ailevi geriplanla veya geçmişte 

kazanılmış becerilerle ilgili olabileceğini belirtmektedirler.  

Ait’nin, birey i’nin eğitimsel yeteneklerini kullanmaya ilişkin üretim 

yetisini göstermesi ve Cobb Douglas teknolojisinin bir varyasyonunun kabul 

edilmesi durumunda, hane i’nin bir sonraki dönemde yaratacağı gelir 

aşağıdaki denklemle ifade edilmiştir:  

      (3) 
 Yazarlar bir kişinin üretim yetisinin herkesin ulaşabildiği varsayılan 

teknoloji düzeyine (A) ve bireysel yeteneğe (ait) dayandığını belirtmektedirler. 

Bu durumda “i” bireyinin “t” dönemindeki üretim yetisi aşağıdaki gibi 

sembolize edilmektedir:  

        (4) 
 Bu eşitlikte “ y, 0 ≤ y ≤ 1 “ parametresi bireysel yeteneğin göreli 

önemini temsil etmektedir.  

 Norris ve Gradstein, yaratılan aile gelirinin çocuğa miras bırakılacağını, 

tercihlerin bireyler arasında özdeş olacağını ve bütün ebeveynlerin hem 

hanehalkı tüketiminden hem de çocuğun gelecekteki gelirinden fayda 

sağlayacağını varsaydıklarını belirtmektedirler. Bu varsayımlar altında 

hanelerin fayda fonksiyonu aşağıdaki gibi olacaktır:  

       (5)  
 Bu fayda fonksiyonuna iskonto boyutunun eklenmesi yazarlara göre 

modelin sonuçlarını değiştirmeyecektir. Yazarlara göre ekonomideki tahsisat 

kararları (allocation decisions), her dönemde ebeveynler tarafından 

verilmekte ve denge durumu böylesi karar dizilerini içermektedir.  
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 Norris ve Gradstein analizlerine bireysel tahsisat kararlarıyla 

başlamaktadırlar. Yazarlar, (1), (2), (3), (4) nolu denklemlere bağlı olan fayda 

fonksiyonu (5)’in “maksimizasyonundan” aşağıdaki denklemlere 

ulaşmışlardır:

 (6) 
 Böylece yazarlar bireysel rant arama çabalarının yönetişim kalitesiyle 

(Qt) ters ilişkili olduğunu gösterdiklerini ifade etmektedirler. Ardından yazarlar 

yukarıdaki değerleri 4. denklemi kullanarak önce 3., ardından da 5. denkleme 

koyarak aşağıdaki yeni denklemleri elde etmişlerdir: 

 (7) 
ve 

(8) 
 Yazarlara göre (7) nolu denklem bir sonraki kuşaktaki gelir 

farklılıklarının iki kaynağı olduğunu göstermektedir. Bunlardan ilki bireysel 

yeteneklerdeki ekzojen farklılıklardır (exogenous differences); ikincisi ise 

bugünkü gelirlerin farklı olmasıdır. Yazarlar, aynı denklemden birsonraki 

dönemdeki gelir eşitsizliğinin bugünkü gelir eşitsizliğine göre esnekliğinin 

yönetişim kalitesinin artan fonksiyonu olduğunun ortaya çıktığını da 

söylemektedirler. Ayrıca (8) nolu denklemin gösterdiği dolaylı fayda 

fonksiyonunun vergi oranına göre değişmesi, bütün bireylerin bütün 

dönemlerde tercih ettikleri vergi oranı “T=α/(1+α)” konusunda istisnasız 

anlaştıklarını da imâ etmektedir.     

 Norris ve Gradstein, ekonominin dinamik evriminin açık bir şekilde 

karakterize edilebilmesi amacıyla ln(yi0)‘nin normal dağıldığının ve her 

dönemde yeteneklerin de nüfusun içinde “logaritmik olarak” normal 

dağıldığının varsayıldığını belirtmektedirler. Yazarlar (4) nolu denklemden 

yola çıkarak birbirini izleyen dönemlerde ln(Ait)’nin de ln(A) ve y2 

parametreleriyle birlikte normal dağıldığının söylenebileceğini; (7) nolu 
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denklemin ise, ortalaması ve varyansı sırasıyla µt ve σt
2 olan ln(yit)’nin 

normal dağıldığını ortaya koyduğunu belirtmektedirler.  

 Yazarlar (6) nolu denklemdeki eğitim kaynaklarından alınan payların 

(sit+1) logaritmasını almışlar ve aşağıdaki eşitliğe ulaşmışlardır:  

      (9) 
 Yazarlar, bu denklemden yola çıkarak, eğitimsel kaynaklardan alınan 

payların farklılaşmasını ya da zenginin lehine olan eğilimi (pro-rich bias) 

gösteren ln(sit+1)’ in varyansını aşağıdaki gibi hesaplamışlardır:    

      (10) 
 Norris ve Gradstein, bu varyansın ya da zenginin lehine olan eğilimin 

(pro-rich bias) yönetişimin gücüyle ters orantılı ve gelir eşitsizliğiyle doğru 

orantılı olarak değiştiğini ve bu nedenle aşağıdaki önermeyi doğurduğunu 

söylemektedirler: 

Önerme 1: Daha güçlü yönetişim ve bügünkü gelirler arasındaki daha 

az eşitsizlik zenginin lehine daha küçük bir eğilimin (bias) gerçekleşmesi 

anlamına gelir.     

 Yazarlar yönetişimle zenginin lehine eğilim arasındaki ilişkiyi açık 

olarak test ettiklerini söylemekte ve “dinamik evrim” altbaşlığında bu 

matematiksel testleri okuyucuyla paylaşmaktadırlar.  

 Norris ve Gradstein (4) nolu denklemi ve vergi oranını, (7) nolu 

denklemde yerine koyarak ve ulaşılan yeni eşitliğin logaritmasını alarak 

aşağıdaki yeni denklemi elde etmişlerdir: 

   (11) 
Bu denklemden ln(yit+1)’in “ortalamasını” aşağıdaki gibi 

hesaplamışlardır:  

(12a) 
Aynı denklemden yola çıkarak ln(yit+1)’in “varyansı” ise şöyle 

hesaplanmıştır:  

    (12b) 
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 Yazarlar, yukarıdaki denklemden varyansın yönetişim kalitesiyle ters 

orantılı olarak; zenginden yana eğilimle (bias) ise aynı yönde değiştiğinin 

söylenebileceğini ifade etmektedirler. Ayrıca, sabit bir yönetişim düzeyi “Q” 

verili iken, varyansın istikrârlı bir hal alacağı (ya da σ2 = y2 / [1- (α(1-Q))2] 
olacağı) ve eşitsizliğin kurumsal kalitenin azalan bir fonksiyonu olacağı da 

söylenebilir. Yazarlar, bireysel yeteneklerin heterojen olması durumunda 

gelirlerin de istikrârlı bir biçimde heterojen olacağını söylemektedirler.   

 Norris ve Gradstein, daha sonra,  (11) ve (12) nolu denklemlerden yola 

çıkarak kuşaklar arasındaki sosyal hareketliliğin (social mobility) de ölçüsünün 

hesaplanabileceğini söylemektedirler. Yazarlar, bu ölçünün, gelirlerin 

(logaritmalarının) dönemler-arası korelasyonunun hesaplanmasıyla elde 

edilebileceğini belirtmekte ve söylediklerini aşağıdaki denklemlerle sembolize 

etmektedirler: 

    (13) 
 Yazarlar yukarıdaki hesaplamalardan iyi yönetişimin toplumsal 

hareketliliği arttırdığı sonucuna varmaktadırlar.  

 Yazarlara göre yukarıdaki çıkarımlar “ortalama gelir artış oranının 

logaritmasını” da hesaplamayı mümkün kılmaktadır. Bu hesapla ilgili 

denklemler ise şöyle ortaya konulmuştur: 

(14) 
  Bu denklemden yola çıkarak yazarlar, bir sonraki dönemdeki gelir 

artışının iyi yönetişimle doğru orantılı; zengin lehine eğilimle (bias) ters orantılı 

olarak değiştiğini söylemektedirler. Norris ve Gradstein ardından buraya 

kadar söylediklerini yeni bir önermeyle özetlemektedirler.  



  

233
                                                                  

                                

                                                                                                                                         
   

 Önerme 2: “t” dönemindeki daha iyi bir yönetişim kalitesi, bir sonraki 

dönemdeki gelir eşitsizliğini azaltır, kuşaklar-arası toplumsal hareketliliği ve 

büyümeyi arttırır.  

 Norris ve Gradstein, daha iyi bir yönetişim kalitesinin rant aramanın 

marjinal yararını azaltacağını ve böylelikle kamu fonlarının daha eşit 

dağılımını sağlayacağını söylemektedirler. Yazarlar devletçe sunulan eğitim 

hizmetinin bir girdisi olmasından dolayı iyi bir yönetişimin, çocukların 

kuşağında daha eşitlikçi bir gelir dağılımına ve daha yüksek bir sosyal 

hareketliliğe yol açacağını belirtmektedirler. Norris ve Gradstein, iyi 

yönetişimin büyümeyi olumlu etkilemesinin nedeninin, azalan rant arama 

olmadığını; eğitim kaynaklarının daha eşitlikçi dağılımının -eğitimin azalan 

getririlerinden dolayı- büyümeyi olumlu etkilediğini söylemekte ve bununla 

ilgili literatürden örnekler vermektedirler.   

 Yazarlar araştırmalarına devletin sunduğu eğitimi ve özel öğretimi 

karşılaştırarak devam etmektedirler. Norris ve Gradstein, bu karşılaştırmanın 

yakın tarihli literatürle ilişkili olduğunu ve bu literatürde devletin sunduğu 

eğitimin geliri yeniden dağıtıcı özelliğine vurgu yapıldığını ve bu yüzden 

yoksulların devletin sunduğu eğitimi tercih ettiklerinin belirtildiğini 

söylemektedirler. Yazarlar bu tartışmalara, yönetişim kalitesinin devletin 

sunduğu eğitim ile özel öğretimin karşılaştırılmasında önemli bir rolü olduğunu 

ortaya koyarak katkıda bulunduklarını ifade etmektedirler.  

 Norris ve Gradstein, özel öğretim rejiminde hanehalklarının gelirlerini 

tüketimle eğitim harcamalarına tahsis edeceklerini söylemekte ve bu durumu 

şöyle formüle etmektedirler: 

                       (15)  
 Yazarlara göre, eğitim harcamaları gelir yaratacaktır ve eğitim 

harcamalarına bağlı olarak yaratılan gelir aşağıdaki denklemle gösterilebilir: 

       (16) 
 Yetenekler ve faydalar (4) ve (5) nolu denklemlerde olduğu gibi 

tanımlanmıştır. Böylece, fayda maksimizasyonu sonucunda, aşağıdaki 

denklemlere ulaşılacaktır: 

     (17) 
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 Bu değerler bir önceki denklemdeki ilgili değerlerin yerine 

konulduğunda gelecekteki gelir denklemi aşağıdaki gibi olacaktır: 

      (18) 
 Bu durumda hanelerin fayda düzeylerini aşağıdaki eşitlikler 

gösterecektir: 

       (19) 
 Yazarlar (16) nolu denklemin, eğitim miktarının ailenin geliriyle 

doğrudan ilişkili olduğunu gösterdiğini; devletçe sunulan eğitime ilişkin 

çözümlemelerde ise bu ilişkinin yönetişim kalitesi dolayımına bağlı olduğunu 

söylemektedirler. Eğitimin devlet tarafından verilmesi durumunda, yönetişim 

kalitesinin ancak sıfıra eşit olması (Q=0), eğitim miktarını gelirle orantılı 

kılmaktadır. Yazarlar bu durumun özel öğretimle devletin sunduğu eğitimin 

karşılaştırılmasına ilişkin önemli sonuçlar doğurduğunu belirtmektedir.  

 Yazarlar, (8) nolu denklemi kullanarak ve hanelerin vergi oranı 

“T=α/(1+α)” konusunda istisnasız anlaştıklarını kabul ederek, eğitimin devlet 

tarafından sunulması durumunda, fayda düzeylerine ilişkin denklemleri 

aşağıdaki gibi yeniden yazmışlardır:  

(20) 
 Norris ve Gradstein, bu durumda, devletin sunduğu eğitimle özel 

öğretim arasındaki “fayda farkının” aşağıdaki gibi olacağını ifade 

etmektedirler:  

 (21) 
 Yazarlar bu denklemden yola çıkarak daha zengin ailelerin özel 

öğretim rejimini daha fazla savunma eğiliminde olacaklarını söylemektedirler. 

Dahası yazarlara göre devletin sunduğu eğitimin savunulması iyi yönetişim 

kalitesine bağlıdır.  
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 Norris ve Gradstein, yukarıdaki modellemelerin ardından devletçe 

sunulan eğitimde zengin lehine eğilimin yönetişim kalitesi düştükçe arttığı 

yönündeki hipotezlerini ampirik verilerle sınamışlardır. Bu sınama için zengin 

lehine eğilimi belirleyen değişkenleri içeren aşağıdaki denklemi 

kullanmışlardır: 

    (22) 
 Bu denklemde “Biasi” ülke i’de kamu eğitim harcamalarındaki zengin 

lehine eğilimin göreli ölçüsünü; “Ginii” brüt gelir eşitsizliğinin ölçüsünü; “Insti” 

yönetişim kalitesinin ölçüsünü ve “X” eğitim harcamalarının zengin lehine 

gerçekleşmesini belirleyen yönetişim kalitesinin dışındaki değişkenleri kontrol 

etmek için kullanılan bir ek değişken vektörünü göstermektedir.  

 Yazarlar kamu eğitimi harcamalarında zenginden yana eğilimin 

boyutunu ölçmek için iki alternatif ölçü kullandıklarını söylemektedirler. Bu 

ölçülerden ilki en zengin % 20’ye giden eğitim harcamalarının en yoksul % 

20’ye giden eğitim harcamalarına oranıdır (Q5/Q1). İkinci ölçü ise sadece en 

zengin % 20’nin eğitim harcamalarından aldığı paydır (Q5). Bu araştırmada 

incelenen ülkeler arasında Şili’nin zenginden yana en düşük eğilime Nepal’in 

ise en yüksek eğilime sahip olduğu ortaya çıkmıştır.   

 Norris ve Gradstein, bu araştırmada yönetişimi kalitesinin üç ölçüsü 

olduğunu söylemektedirler. Bu ölçülerden ilki sivil özgürlükler ve politik 

hakların göstergesi olan Gastil indeksidir. Yazarlar bu indeksi bir ülkedeki 

siyasal yönetişimi ölçmek için kullanmışlardır. Yazarlar bu çalışmada 

Kaufmann (1999; aktaran, Norris ve Gradstein, 2004, s.13) tarafından 

geliştirilen, herhangi bir hükümetin sağlam politikalar formüle etme ve 

uygulama kapasitesinin ve ilgili ülkede hukuğun egemenliği olgusunun 

içerildiği iki yönetişim ölçüsü daha kullanmışlardır. Bu çalışmada yönetişim 

değişkenleri 0 ile 1 arasında değerler alacak biçimde yeniden ölçeklenmiştir. 

Daha yüksek değerler daha iyi yönetişim kalitesini göstermektedir.  

 Norris ve Gradstein, eğitim harcamalarında zengin lehine eğilimin 

başka belirleyenlerini kontrol etmek için eğitim harcamalarına bağlı olarak 

yaratılan geliri gösteren (16) no’lu denklemi kullanmışlardır. Kontrol edilen bu 

değişkenlerden ilki, ekonomik gelişme düzeyleri arasındaki farktır. Kontrol 

edilen ikinci değişken yoksulların kredilere erişme düzeyleridir. Bu amaçla 
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özel sektörün açtığı kredilerin gayrisafi milli hasılaya oranı özel sektörün 

gelişkinliğinin ölçüsü olarak kullanılmıştır. Yazarlar,  az gelişmiş bir finansal 

sektörün yoksulların kredi almalarını ve sermaye birikimi yapmalarını 

güçleştireceğini ve servetler arasındaki varolan eşitsizliğin korunmasına yol 

açağını beklediklerini söylemektedirler. Norris ve Gradstein, bazı yazarların 

politik katılımın ve elitin kamu harcamalarını etkileme yeteneğinin eğitim 

düzeyine bağlı olduğunu söylediklerini belirtmekte ve bu etkiyi kontrol etmek 

için 25 yaş ve üstündeki nüfusun eğitim düzeylerine ilişkin bir ölçü 

kullandıklarını söylemektedirler.  

 Yazarlar bu araştırmanın önermelerinin sınanmasına ilişkin bilgileri 

tablolar halinde okuyucuyla paylaşmışlar ve bu tablolarda sergilenen bulguları 

özetlemişlerdir. İlk bulgu iyi yönetişimin kamu eğitim harcamalarında zengin 

lehine daha düşük bir eğilimle ilişkisi olduğu bulgusudur. İkinci bulgu 

istatistiksel olarak tutarlı bir biçimde anlamlı olmasa da daha zengin ülkelerde 

zengin lehine eğilimin daha düşük olmasına ilişkin deliller olmasıdır. Üçüncü 

bulgu nüfusun eğitim düzeyiyle kamu eğitim harcamalarında zengin lehine 

eğilim arasındaki ilişkiye dairdir. Yazarlar bu ilişkinin zengin lehine eğilimin 

ölçüsü olarak sadece en zengin % 20’ye giden kamu eğitim harcamaları (Q5) 

kullanıldığında anlamlı olduğunun ortaya çıktığını söylemektedirler. Norris ve 

Gradstein, Gastil indeksinin yönetişim ölçüsü olarak kullanılması durumunda, 

finansal sektörün gelişmişliğinin kamu eğitim harcamalarında zenginden yana 

daha düşük bir eğilimle ilişkisi olduğunun bulgulandığını belirtmektedirler.  

 Yazarlar, çalışmalarını bilim camiasına özellikle sağlık ve altyapı gibi 

alanlardaki kamu harcamalarının yönetişimle ve zenginden yana eğilimle 

ilişkisine dair yeni araştırmalar yapılmasını önererek sonlandırmaktadırlar. 
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Araştırmanın Çözümlenmesi 
 Norris ve Gradstein bu çalışmayla, devletin eğitim hizmetleri için 

ayırdığı kaynaklardan toplumsal sınıfların aldıkları paylarla, herhangi bir 

ülkedeki yönetişim kalitesi arasındaki ilişkileri incelediklerini ifade 

etmektedirler. Yazarlar bu araştırmanın amacını, devletçe sunulan eğitimin 

ilerici, eşitlikçi ve geliri yoksulların lehine yeniden dağıtıcı olduğu yönündeki 

genel kabulün her koşulda geçerli olmadığı göstermek olarak ortaya 

koymaktadırlar. Yazarlara göre, devletçe sunulan eğitimin bu özellikleri 

kazanabilmesi, herhangi bir ülkedeki yönetişim kalitesine bağlıdır.  

Bu araştırmanın kapsamına aldığı olguların kavramsallaştırılmalarının 

ve değişkenler biçiminde ifade edilmelerinin tek boyutlu ve sadece 

görünüşlerle ilgili olduğu söylenebilir. Bu durumun bu araştırmada başvurulan 

değişkenlerin geçerliğini tartışmalı kıldığı da ileri sürülebilir. Örneğin eğitim 

harcamalarından sınıfların hangi nicelikte pay alacağını belirleyen rant arama 

ve yönetişim kavramlarının bu kavramların nesneleriyle örtüşmediği 

düşünülebilir. Bu örtüşmeyi teorik düzlemde sağlayabilmek için yazarların 

bazı açık ve örtük varsayımlara başvurdukları da belirtilmelidir. Örneğin, rant 

arama kavramının geçerli olabilmesi için bütün insanların bireysel veya 

hanehalkı bazında çıkar maksimizasyonu peşinde koştukları ve çıkarlarını 

sadece en yüksek gelir elde ederek maksimize edebildikleri biçiminde bir 

varsayıma dayanmak gerekmektedir. Oysa, insan davranışına ilişkin böylesi 

tarihaşkın bir varsayımın her koşulda geçerli olamayacağı düşünülebilir. Bu 

bağlamda Martinas (2004, s.95-96), (örneğin) kâr ve fayda maksimizasyonu 

varsayımının iktisat teorisi geliştirme için zorunlu olmadığını ve kimi 

kuramcıların bu varsayımı hem teorik boyutta eleştirdiklerini hem de kimi 

ampirik araştırmalarla bu varsayımın işlemediğinin gösterildiğini 

belirtmektedir. Bu saptamalara, sınıflı toplumlarda, sınıfların kolektif 

çıkarlarının bireysel çıkar maksimizasyonu ile ilgili çabaların çerçevesini 

belirlemekte olduğu biçiminde bir yargı da eklenebilir. Bu bağlamda eğitim 

kaynaklarından hangi sınıfın ne kadar pay alacağının bireysel fayda 

fonksiyonlarının aritmetik toplamıyla ve sınıflı toplumda yönetimin özünü 

anlatmaktan uzak yönetişim kavramıyla açıklanamayacağı da ileri sürülebilir.  

 Norris ve Gradstein’ın kavramsallaştırılmaları sorunlu olan az sayıda 

değişkenle bölüşüm ilişkilerinin bir boyutunu açıklama çabaları, yazarları 
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kaçınılmaz olarak indirgemeciliğe de sürüklemektedir. Bu araştırmada 

yazarların, kullandıkları değişkenlerin ve modelin geçerliği ile ilgili tartışmaları 

benzer kapsama sahip birkaç anaakım eğitim iktisadı araştırmasını referans 

göstererek geçiştirmiş oldukları söylenebilir. Anaakım eğitim iktisadı dışındaki 

bazı okulların anaakım eğitim iktisadının ekonomizmine yöneltikleri eleştirileri 

ise yazarların kapitalizmin devasa politik aygıtını yönetişim kavramıyla 

karikatürleştirerek yanıtladıkları ileri sürülebilir. Bu karikatürleştirme, toplumsal 

gerçekliğin neredeyse bütün boyutlarını etkileyen çok yönlü yönetim 

olgusunun birkaç indeksle ölçülmesiyle tamamlanmaktadır. Oysa doğal ve 

toplumsal gerçekliğin bütün boyutlarının kolaylıkla nicelleştirilemeyeceği ve 

özellikle sosyal gerçeklikte kaba nicelleştirmenin mümkün olmadığı birçok 

olgu ve durumun var olduğu belirtilmelidir. Örneğin sınıflı toplumun yönetim 

aygıtının etkilemekte olduğu, belirli içerikte politik ideolojilerin, kültürel 

bölünmelerin ve siyasal sitemle uyumlu kimliklerin yeniden üretimi gibi bazı 

alanların kestirmeci bir anlayışla nicelleştirilemeyeceği ileri sürülebilir. Siyasal 

aygıtın, işgücünün üretken yetilerinin geliştirilmesi ve onun verili mülkiyet 

ilişkileri içinde tutulması gibi işlevlerini de bütün boyutlarıyla nicelleştirmenin 

mümkün olmadığı söylenebilir. Dahası, Norris ve Gradstein’ın bu 

araştırmasında olduğu gibi, yönetim aygıtının bölüşüm koşullarının belirli bir 

boyutu üzerindeki toplam etkisini bile nicelleştirmenin mümkün olmadığı, 

çünkü bölüşüm koşulları üzerinde yönetim aygıtının etkisinin tek bir kanaldan 

ve sadece nicel olgular üzerinden gerçekleşmediği belirtilebilir. 

Bu araştırmanın incelediği az sayıda temel değişken, kamu eğitim 

harcamaları, sınıfların eğitim harcamalarından aldıkları pay ve bu payın 

niceliğini belirleyen yönetişim kalitesi, rant arama olgusu, nüfusun eğitim 

düzeyi, ülkenin ekonomik gelişmişliği ve ülkenin ekonomik gelişmesine bağlı 

olan malî sektörün gelişmişliği olarak sayılabilir. Nicelleştirilmeleri ve 

matematiksel olarak modellenmeleri sorunlu olan bu az sayıdaki değişkenle 

Norris ve Gradstein, neoliberal politikaların parçası olan eğitim kaynaklarının 

çeşitli toplumsal sınıflar arasında dağıtılması gibi incelenebilmesi için ekonomi 

politik bir bakış gerektiren karmaşık bir olguyu açıkladıklarını ileri 

sürmektedirler. 

Eğitim kaynaklarının çeşitli toplumsal sınıflar, bölgeler ve eğitim tür ve 

düzeyleri arasında dağıtımının çerçevesini, daha genel neoliberal politikaların 
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parçası olan neoliberal eğitim politikalarının çizdiği söylenebilir. Bu nedenle, 

neoliberal politikaları tartışmadan eğitim kaynaklarının dağıtılmasını 

incelemeye çalışmanın, bu araştırmanın kapsamını sınırladığı düşünülebilir. 

Örneğin, mevcut kamu kaynaklarının nasıl bölüşüldüğünü çözümleyebilmek 

için öncelikle bu kaynakların toplam niceliğinin minimize edilmesi yönündeki 

neoliberal politikaları tartışmak gerektiği ileri sürülebilir. Dahası devletin 

eğitime ayırdığı kaynakların hangi sınıflar tarafından daha fazla kullanıldığını 

tartışmadan önce, kamu kaynaklarının hangi alanlara öncelikli olarak 

ayrıldığını (örneğin askeri harcamalara veya borç ödemelere) ve neden devlet 

bütçesinin bu şekilde düzenlendiğini incelemek gerekmektedir. Şimşek ve 

Bekar (2008, s.103) genel politikaların ve ekonomik koşulların devlet bütçesi 

üzerindeki etkilerinin mali politika kuralları olarak somutlaştığını ve bu 

kuralların denk veya açık veren bütçe, borç alma ve borç/rezerv düzeyleriyle 

ilgili kurallar olmak üzere üç genel kategoriye ayrılabileceğini ifade 

etmektedirler. Şimşek ve Bekar (2008, s.101) mali politika kurallarının yasal 

çerçevesinin oluşumunda uluslararası sözleşmelerin, bütçe planlarının ve 

daha genel politika kurallarının belirleyici olduğunu söylemektedirler. Bu 

bağlamda devlet bütçesinin şekillenmesinim nötr-teknik bir olgu olmadığı ve 

toplumsal güçlerin etkileşimlerinin ürünü olduğu ileri sürülebilir. 

Norris ve Gradstein’ın devlet bütçesinden eğitime ayrılan kaynakların 

toplumsal sınıflar arasındaki dağılımını incelemeden önce cevaplamaları 

gereken çok önemli bir başka soru daha vardır: Devlet gelirlerini hangi sınıf 

üretmektedir? Bu soru devlet kaynaklarının sınıflar arasındaki dağılımını 

öncelemesi gereken bir sorudur, çünkü, devletin gelirlerinin kaynakları 

konusunda netleşmek, özel veya devletin sunduğu eğitimi zaten kimin finanse 

etmekte olduğu konusunda aydınlatıcı olacaktır. Devletlerin temel finansman 

kaynaklarının vergilerden, ekonominin büyüme oranına bağlı olarak -

enflasyona yol açmadan- basılan paradan kaynaklanan gelirlerden ve iç ve 

dış borçlanmadan sağlanan fonlardan oluştuğu söylenebilir:  

-Vergilerin herhangi bir ülkede yaratılan toplam değerden devletin yasa 

ve yaptırımlarla aldığı pay olduğu söylenebilir. Neoklasik iktisatta ve anaakım 

eğitim iktisadında emekle birlikte sermayenin de artı değer ürettiği kabul 

edildiği için, devletin vergiler dolayımıyla aynı zamanda sermayenin ürettiği 

değerlere de el koyduğu düşünülmektedir. Oysa varlıklı sınıfların gelir 
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kaynakları olan kârlar, faizler ve rantlar emekçilerin ürettiği artı değerin realize 

olmuş ve egemen sınıflar arasında yeniden dağılmış biçimleri olduğu ve bu 

nedenle bu gelir türlerinden devletin aldığı vergilerin de aslında dolaylı olarak 

emekçi sınıfların yarattığı toplam değerden alındığı söylenebilir.  

 Devletlerin para basma tekelini ellerinde tutması dolayısıyla basılan 

paranın yeniden üretim değeriyle alım gücü arasındaki farka el koymaları da 

aslında herhangi bir para bölgesinde üretilen değerlerin artışına bağlıdır. 

Üretilen değerin artması ve bunun para talebini arttırması, devletlerin 

enflasyona yol açmadan para basmalarını; bu parayı ve bu parayı piyasaya 

sürerken elde edilen faiz gelirlerini mülk edinmelerini mümkün kılmaktadır. 

Devletlerin bastıkları parayı kredi biçiminde piyasaya sürmeleri sonucunda 

elde ettikleri faiz gelirlerinin kapitalistlerin el koyduğu artı değerin içinden, 

dolayısıyla emekçi sınıflar tarafından ödenmekte olduğu söylenebilir.  

 Devletlerin aldıkları iç/dış borçların ve bunların faizlerinin de artı 

değerin dolaşımıyla ilişkili olduğu ileri sürülebilir. Kısacası sermayenin el 

koyduğu artı değeri yeniden üretime yatırmak yerine belirli bir faiz karşılığı 

borç verdiği ve bu borçların (ve faizlerinin) yine emekçi sınıfların yarattığı 

toplam değerin içinden geri ödendiği söylenebilir.  

 Bu çerçeveden bakıldığında, eğitimin devlet veya özel sektör 

tarafından sunulmasının, eğitim hizmetinin maliyetini bütünüyle emekçi 

sınıfların karşılamakta olduğu gerçeğini değiştirmediği düşünülebilir. Eğitimin 

özel sektör tarafından bir meta olarak sunulması durumunda, emekçiler, 

yarattıkları ve varlıklı sınıfların el koyduğu artı değerle varlıklı sınıfların eğitim 

maliyetini dolaylı olarak ödemelerine rağmen bu hizmetten 

yararlanamamaktadırlar. Eğitimin devlet tarafından finanse edilmesi 

durumunda ise, eğitim hizmetinden emekçi kesimlerin de yararlanabilmeleri 

mümkün olmasına rağmen, eğitime başlangıç koşullarında, eğitim süreci 

boyunca ve eğitim sonrası koşullardaki eşitsizliklerden dolayı devletçe 

sunulan eğitimin de yeterli bir eşitlikçi sonuç yarattığını söylemek mümkün 

değildir. Buna rağmen öğrenme hakkının kullanılma düzeyinin, belirli ölçüde, 

eğitimin genel ve parasız olması koşuluna bağlı olduğu söylenebilir. Sözü 

edilen olguların Norris ve Gradstein’ın araştırmasında yer almadıkları ve bu 

nedenle bu araştırmanın yüzeyselleştiği ve gerçekçiliğinin azaldığı 

düşünülebilir.       
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 Norris ve Gradstein bu çalışmaya yazarlar, iki temel önerme 

çerçevesinde kurulan matematiksel modellerle başlamışlardır. Ardından bu 

önermeleri ampirik verilerle sınamışlar ve ulaştıkları bulguları genel ifadeler 

biçiminde sunmuşlardır. Böylece aslında araştırmacılar, neoklasik iktisattan 

devralınan belirli kuramsal varsayımlar temelinde kurdukları önermelere ve bu 

önermelerle ilgili olarak geliştirdikleri matematiksel modelden çıkarsadıkları 

hipotetik ilişkilere ampirik kanıt aramadan başka bir şey yapmamışlardır. Bu 

sorunlu tümdengelimci yöntembilimsel temelin, Norris ve Gradstein’ın bu 

araştırmasını dogmatik bir niteliğe büründürmekte olduğu ve bu araştırmanın 

gerçekçiliğini azalttığı söylenebilir. Bu araştırmanın bu yöntembilimsel 

temelde, olanı değil, olması gerekeni betimlediği ve böylece normatif bir 

özellik kazandığı da düşünülebilir; çünkü, bu araştırmada kullanılan 

değişkenler ve bunlar arasındaki ilişkiler, araştırma sürecinin başında geçerlik 

tartışması yapılmadan hipotetik yargılar biçiminde ortaya konulmakta ve bu 

hipotetik ilişkilere ampirik deliller bulunduğu ölçüde bu yargılar genellemelere 

dönüştürülmektedir.    

Hipotetik yargılarını sınayabilmek için yazarların, araştırmanın 

kapsamına aldıkları değişkenlerin ölçülmesi yoluna gittikleri fakat bu 

değişkenlerin ölçülmesi sürecinde karşılaşılabilecek geçerlikle ilgili sorunları 

tartışmaktan kaçındıkları belirtilmelidir. Böylece yazarlar, kapitalizmde siyasal 

iktidar gibi çok boyutlu bir olguyu birkaç değişkeni içeren yönetişim 

indeksleriyle ölçmüşler; kapitalizmin gelişkinliğini finansal sektörün 

gelişkinliğine indirgemişler ve bunu özel sektörün açtığı kredilerin gayrisafi 

milli hasılaya oranıyla nicelleştirmişler; eğitimin kamu eğitim harcamalarının 

dağılımı üzerindeki etkisini inceleyebilmek için ise eğitim olgusunu sadece 

eğitim düzeyiyle tek boyutlu olarak nicelleştirmişlerdir.  

 Toplumu aileler ve/veya bireylerden oluşan bir bütün olarak 

çözümleyen anaakım iktisadın bu yöntembilimsel özelliği (Arrow, 1994), 

Norris ve Gradstein’ın bu araştırması için de geçerlidir ve bu araştırmanın 

yöntembilimsel bireycilik önkabulü çerçevesinde yapıldığı söylenebilir. Bu 

araştırmada araştırma birimi ebeveyn ve bir çocuktan oluştuğu varsayılan 

ailelerdir. Toplumsal sınıfların, toplumsal cinsiyet olgusunun, milli, etnik 

dinsel, mezhepsel grupların varlığını ve iktisadî etkinlikler üzerindeki etkilerini 

ihmal eden ve bu bağlamda kapitalizmin yapısında içkin olan çeşitli ayrımcılık 
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türlerini de görmezden gelen bu yaklaşımın, bu araştırmayı gerçekçilikten 

uzaklaştırdığı düşünülebilir. Toplumun atomize bireyler ya da atomize ailelerin 

sadece iktisadî davranışları üzerinden çözümlenmesinin, Norris ve 

Gradstein’ın bu araştırmasını tarihsellik ilkesinden de uzaklaştırdığı ileri 

sürülebilir. Keza, bu araştırmada atomize bireyin veya ailenin iktisadî 

davranışına ilişkin tarihaşkın ya da her koşulda geçerli olduğu düşünülen 

bireysel fayda veya çıkar maksimizasyonu türünden metafizik önkabullere 

başvurulmaktadır. Bu araştırmada makro davranışlar ve bunlara ilişkin makro 

nicelikler bireysel davranışların ve niceliklerin toplamı olarak 

çözümlenmektedir. İnsan niteliklerinin ve davranışlarının çoğu durumda 

toplumsal etkileşimlerin ürünü ve bireysel özelliklerin önemli bir kısmınının 

insanların başka insanlarla paylaştıkları tikel özellikler olduğu 

düşünüldüğünde, bilimsel çözümlemenin bireysel düzlemden değil, toplumsal 

düzlemden başlatılması gerektiği ileri sürülebilir.  

 Norris ve Gradstein’ın önermelerini test etmek için kullandıkları 

ekonometrik model de sorunludur. Nicelleştirilmeleri ve ölçülmeleri sorunlu 

olan az sayıda değişkenle kurulan bu ekonometrik modelin, yine sorunlu 

ilişkileri anlatan iki önermenin sınanmasında kullanılması, yazarların iddia 

ettiklerinin aksine, aslında herhangi bir bilimsel sınamanın yapılmadığını 

göstermektedir.  

Anaakım eğitim iktisadı ve anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında 

kullanılan ekonometrik modellere ilişkin temel sorunların tartışılması 

aydınlatıcı olacaktır:  

-Bu sorunlardan ilki, bu modellere, kuramsal veya pratik nedenlere 

bağlı olarak yetersiz sayıda değişkenin dâhil edilmesidir. Anaakım iktisadın 

kuramsal ve yöntembilimsel varsayımların indirgemeciliği doğurduğu 

söylenebilir (Dow, 1997). Positivist paradigma çerçevesinde bilimsel 

genelleme için indirgemeciliğe başvurulabileceğinin kabul edilmesinin, bu 

türden araştırmalarda kullanılan değişkenleri sınırladığı da ileri sürülebilir. 

Yeterli verilerin olmaması veya araştırmacıların verilere ulaşma konusunda 

yaşadıkları güçlüklerin de çözümlenecek değişkenlerin sınırlanması eğilimini 

doğurduğu düşünülebilir. Norris ve Gradstein’ın araştırmasının da sınırlı 

sayıda değişken içerdiği ve bu durumun bu araştırmanın geçerliğini tartışılır 

kıldığı söylenebilir.  
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-Anaakım iktisat ve anaakım eğitim iktisadı araştırmalarında kullanılan 

ekonometrik modellerdeki ikinci temel sorun ise bu modellerin çoğunda 

sadece nicel değişkenlerin kullanılmasıdır. Kimi araştırmalarda kukla 

değişken (dummy variable) biçiminde süreksiz değişkenlerin de 

kullanılmasına rağmen bu araştırmalarda, bağımsız değişkenlerin çoğunluğu 

ve ekonometrik analizin doğası gereği bağımlı değişkenlerin tümü niceldirler. 

Özellikle insan niteliklerini ve toplumsal hareketi konu edinen sosyal 

bilimlerde ve elbette iktisat disiplininde sadece nicel değişkenlerin 

kullanılması, bu yöntemleri kullanan bilim disiplinlerinin bulgularının 

gerçekçiliğini azaltmaktadır. Dahası bu sınırlı değişkenlerin nicelleştirilmesi ve 

ölçülmesi, ancak çok katı varsayımlar altında mümkün olmakta ve varsayım 

sayısının artması, bu araştırmaların bulgularının gerçeklikten kopmasına ve 

otistikleşmesine yol açmaktadır. Norris ve Gradstein’ın araştırmasında da 

kullanılan değişkenlerin tümü nicelleştirilebilecekleri varsayılan değişkenlerdir. 

Oysa bu araştırmada incelendiği iddia edilen bütün olguların kestirmeci bir 

anlayışla nicelleştirilemeyeceği açıktır. Örneğin hanelerin eğitim kaynaklarına 

erişim çabalarının rant aramaya ayrılan kaynaklarla veya yönetim ve siyasal 

iktidar olgusunun yönetişim indeksleriyle nicelleştirilmeleri bu araştırmanın 

gerçekçiliğini sorgulatmaktadır.  

- Ekonometrik yönteme ilişkin bir başka sorun, ekonometrik testlerin 

ancak çok kesin koşullarda geçerli olabilmeleridir (O’Dea, 2005, s.39). 

Ekonometrik testlerin sonuçlarını genelleyebilmek için bu testlerin benzer 

örneklemlerde tekrar edilmeleri gerekir, fakat, ekonomik davranışı etkileyen 

güçlerin karmaşıklığı ve iktisatta kontrollü deney yapabilme becerisinin 

olmayışı düşünüldüğünde, her ekonometrik testin özgün olacağı ve aynı testin 

aynı koşullarda tekrar edilemeyeceği açıktır (O’Dea, 2005, s.39). Bu nedenle 

Norris ve Gradstein’ın araştırmalarının sonuçlarını genellemelerinin 

yöntembilimsel açıdan sorunlu olduğu söylenebilir.  

 Norris ve Gradstein’ın bu araştırmasında, araştırma kapsamının ve 

kullanılan yöntemin sorunlu bir temele dayanması nedeniyle, ulaşılan 

bulguların geçerliği de tartışmalı olduğu ileri sürülebilir.  

Bu araştırmanın temel bulgusu iyi yönetişimin kamu eğitim 

harcamalarında zengin lehine daha düşük bir eğilimle ilişkisi olduğu 

yönündeki bulgudur. Bu bulgunun geçerli bir bulgu olmasının yönetişim 



  

244
                                                                  

                                

                                                                                                                                         
   

kavramının geçerli bir kavram olmasına bağlı olduğu dünülebilir. Daha önce 

de belirtildiği gibi kapitalizmde siyasal iktidar gibi çok boyutlu bir olgunun, 

birkaç indeksle ölçülen yönetişim kavramıyla geçerli olarak temsil 

edilemeyeceği ileri sürülebilir. Kapitalist toplumlarda siyasal iktidarın üretim 

araçlarını özel mülk edinen toplumsal sınıfın elinde olduğu, politik ve iktisadî 

gücü elinde tutan bu sınıfın artı değeri ve kamu kaynaklarının kullanımını son 

kertede denetlediği söylenebilir. Kamu kaynaklarından emekçi sınıfların 

aldıkları pay ise bir yönüyle egemen sınıflarla emekçi sınıfların göreli 

güçlerine bağlı olduğu düşünülebilir.  

Kapitalizmin gelişim tarihinde emekçi sınıfların belirli sosyal haklar için 

verdikleri mücadeleler, hem hukuk düzleminde sistem içi belirli hakların 

kazanılmasına, hem de kimi ülkelerde ve çeşitli dönemlerde devletlerin kamu 

kaynaklarını kamu hizmetleri biçiminde emekçi sınıflar lehine yeniden 

dağıtmalarına neden olmuştur. Bu çerçevede devletlerin sunduğu kamu 

hizmetlerinin biri doğrudan diğeri dolaylı iki temel etkisi olduğu söylenebilir. 

Örneğin eğitim hizmetinden yararlananların bilgi ve becerilerindeki, 

statülerindeki ve gelirlerindeki değişim, sağlık hizmetinden yararlananların 

sağlık koşullarının değişmesi eğitim ve sağlık hizmetlerinin doğrudan etkileri 

olarak düşünülebilir. Kamu hizmetinin dolaylı etkilerinin ise bu hizmetlerin 

yarattığı ideolojik-politik atmosferle ilgili olduğu söylenebilir. Bir başka 

anlatımla kamu hizmetlerinden yararlanan emekçi sınıfların -devletin geliri 

yeniden dağıtıcı müdahalelerinden dolayı- politik sisteme rıza gösterme 

eğilimlerinin artabilmesi kamu hizmetlerinin dolaylı etkileri olarak tasavvur 

edilebilir.  

Norris ve Gradstein’ın araştırmasında, yönetişim kavramıyla karşılanan 

siyasal iktidar olgusunun belirli sınırlar içinde demokratik olmasının (ya da 

yönetişim kalitesinin yüksek olmasının) kamu kaynaklarının dağılımını olumlu 

etkilediğini söyleyebilmek için yönetişim kavramının sınıf içeriğine 

kavuşturulması gerekmektedir. Sınıfsal bir perspektiften bakıldığında, siyasal 

iktidar olgusunun ve sınıflar arasındaki ilişkilerin yönetişim kavramıyla geçerli 

olarak temsil edildiğini söylemek mümkün değildir. Yönetişim kavramının 

geçerliğine ilişkin tartışmalı durumun, yönetişimle eğitim kaynaklarının 

dağılımı arasında gerçekleştiği iddia edilen ilişkinin de geçerliğini tartışmalı 

kıldığı ileri sürülebilir. Kısacası, bu araştırmada kullanılan geçerliği tartışmalı 
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yönetişim indekslerinin ölçümlerinden bağımsız olarak, sınıfların özellikle 

siyasal alandaki karşılıklı güçlerinin; hem kamu kaynaklarının toplam hacmi, 

hem bu kaynakların hangi alanlarda kullanılacağı, hem de toplumsal sınıfların 

bu kaynaklardan ne kadar pay alacakları üzerinde etkili olduğu söylenebilir. 

Bu araştırmanın bulguları arasında bu değişkenleri içeren herhangi bir 

önermeye veya yoruma rastlanmamaktadır.  

Bu araştırmanın bir başka bulgusu -istatistiksel olarak tutarlı bir 

biçimde anlamlı olmasa da- daha zengin ülkelerde zengin lehine eğilimin 

daha düşük olmasına ilişkin deliller olmasıdır. Norris ve Gradstein’ın bu 

bulguyla, kapitalizmin gelişkinliğinin kamu kaynaklarının eşitlikçi kullanımını 

olumlu etkilediğini ileri sürdükleri düşünülebilir. Oysa birleşik eşitsiz 

gelişmenin kapitalizmin yapısal bir özelliği olduğu söylenebilir. Bir dünya 

sistemi olan kapitalizm geliştikçe başta sınıflar arasında olmak üzere bölgeler 

ve sektörler arasındaki eşitsizlikleri arttırır. Örneğin emekçiler artı değer ve 

onun realize olmuş biçimlerinden biri olan kâr ürettikçe aslında egemen 

sınıflar için daha fazla toplumsal güç ve ayrıcalıklar üretirler; ya da, gelişmiş 

kapitalizmlerle etkileşime girdikçe herhangi bir bölgedeki yerel ekonomi 

gelişmiş kapitalizm tarafından bağımlı ve çarpık bir biçimde şekillendirilir. 

Ercan’a (1998 b, s.235) göre gelişmiş kapitalizmlerle daha farklı 

sosyoekonomik formasyonlar arasındaki ilişkiler eşitler arası ilişkiler 

değildirler. Dahası bu karşılaşma sonucunda kapitalizmin geliştiği toplumlarda 

açığa çıkan eşitsiz ilişkiler, diğer toplumlara da yayılmaya başlar (Ercan, 1998 

b, s235). Daha açık bir anlatımla sınıflar ve toplumlar arasındaki eşitsizliğin 

kapitalizmin yapısal olarak ürettiği ve derinleştirdiği bir gerçeklik olduğu 

yönünde bir yargıya varılabilir. Norris ve Gradstein’ın bu araştırmasında 

devletin eğitime ayırdığı kaynakların eşitlikçi dağılımını kapitalizmin 

gelişmişliğine bağlamanın aşırı bir bilimsel indirgemeciliği gerektireceği 

söylenebilir. Bu bulgunun, geçerliği tartışmalı nicel modellerden ampirik olarak 

türetildiğini ileri sürmek de yine ampirik bazı başka delilleri ihmal etmeden 

mümkün değildir. Örneğin son krizde dünyanın en zengin kapitalist ülkesi olan 

ABD’de milyarlarca dolar tutarındaki kamu kaynağı kamu hizmetlerine değil 

sermayeye aktarılmıştır. Bir başka örnek, dünyanın en zengin ülkelerindeki 

emekçi sınıflara mensup milyonlarca gencin eğitim haklarını kullanamamaları 

gerçeğidir (Schlicht, Steffen ve Freitag, 2008). Kamu kaynaklarının eşitsiz 
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dağıtımına ilişkin sayısız örneğe rağmen yazarların kapitalizmin gelişmişliğini 

eşitlikçi etkileri olan bir olgu gibi sunmaları ise düşündürücüdür. 
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III- Çözümlenen Araştırmaların Ortak Özellikleriyle İle Liberal ve 
Neoliberal Eğitim Politikaları Arasındaki İlişkilere Dair Bulgular ve 
Yorum 
 Bu bölümde, çözümlenen araştırmaların ortak özellikleriyle neoliberal 

eğitim politikaları arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Bu amaçla, bu 

bölümde, çözümlenen araştırmaların dayandıkları bilim paradigması 

çerçevesinde kapsamlarına, kullandıkları yönteme ve bulgularına ilişkin 

benzerliklerin neoliberal politikalarla paralellikleri, bu politikaların 

uygunlanması için zorunlu olan ideolojik atmosferin üretilmesine katkıları ve 

bu politikalara doğrudan rehberlik etme işlevleri değerlendirilmiş ve 

yorumlanmıştır.   

 

Araştırmaların Dayandıkları Bilim Paradigmasına İlişkin Değerlendirme 
 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların pozitivist paradigmaya 

dayanmalarının bu araştırmalarda açık veya örtük olarak bazı önkabullere 

başvurulması sonucunu doğurduğu ifade edilebilir. Bu önkabullerden en çok 

öne çıkan ikisi evrenin mekanik ve gerçekliğin basit olduğuna ilişkin 

varsayımlardır ki bunlara dayanılarak eğitimsel ve iktisadî gerçekliğin az 

sayıda değişkenle ve bu değişkenler arasında kurulan mekanik ilişkilerle 

açıklanabileceği kabul edilmiştir. Bu varsayımların doğal olarak bilimin 

eksiksiz bilgiye ulaşabileceği yönündeki pozitivist önkabulü de doğurduğu ve 

çözümlenen araştırmalarda kullanılan değişkenlerin gerçekliği ne ölçüde 

temsil ettiği sorgulanmadan, yani, bu değişkenlerin ve değişkenler arasındaki 

hipotetik ilişkilerin geçerliği sınanmadan, araştırmaların bilimsel olduklarının 

varsayıldığı düşünülebilir. Neoliberal politikalar ve neoliberal eğitim politikaları 

için toplumsal rızanın üretilmesi sürecinde başvurulan gerekçelerin de örtük 

olarak evrenin mekanik ve gerçekliğin basit olduğu varsayımlara dayanılarak 

geliştirildikleri söylenebilir. Özetle, pozitivist paradigma çerçevesinde, 

gerçekliğin basitleştirilerek mekanik olarak temsil edilmesinin, neoliberal 

politikaların ilk bakışta geçerliymiş gibi görünen gerekçelerinin üretiminde 

işlevlendiği düşünülebilir.   

Çözümlenen araştırmalarda, pozitivizmin doğal bir sonucu olarak 

gerçekliğin kavramsallaştırılmasının yüzeysel olduğu ve görünüşlere 

odaklanıldığı da belirtilebilir. Anaakım iktisadın gerçekliği görünüşleriyle 



  

248
                                                                  

                                

                                                                                                                                         
   

yansıtan özelliğinin anaakım eğitim iktisadı tarafından devralındığı 

hatırlanmalıdır. Gerçekliğin görünüşleri üzerinden yüzeysel olarak 

yansıtılmasının ise neoliberal politikaların gerekçeleriyle uyumlu olduğu 

düşünülebilir. Örneğin, anaakım iktisatta ve anaakım eğitim iktisadında örtük 

veya açık olarak başvurulan, kaynakların sınırlı ihtiyaçlarınsa sınırsız olduğu 

yönündeki varsayım, neoliberal eğitim politikalarının temel başlıklarından birisi 

olan eğitimsel kaynakların toplumsal sınıflar arasında dağılımı konusunda 

üretilen gerekçelerin de dayandığı bir önkabuldür. Bu pozitivist varsayımın, 

sınıflı toplumlarda kaynakların önemli bir kısmının egemen sınıfların 

ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılmasından dolayı toplumun geniş kesimleri 

için kaynak yetersizliğinin ortaya çıkması; insan ihtiyaçların sınırsız olmaması; 

özel mülkiyet rejimi tarafından engellenmemesi durumunda üretici güçlerdeki 

gelişmenin kaynakları hızla arttırılabileceği gibi olguları gizlediği söylenebilir. 

Kaynaklara ve ihtiyaçlara ilişkin bu varsayımın, pozitivist paradigmanın gereği 

olarak, gerçekliği sadece görünüşleri üzerinden temsil ettiği ve bu niteliğiyle 

örneğin eğitimde özel finansman politika tercihinin gerekçelendirilmesinde 

kullanılabildiği ileri sürülebilir15.  

 Çözümlenen araştırmaların dayandığı bir başka pozitivist önkabülün 

geleceğin ve yönün bilinebileceğine ve tahmin edilebileceğine ilişkin varsayım 

olduğu söylenebilir. Çözümlenen araştırmaların bir kısmında bu önkabul, 

geleceğe ilişkin projeksiyonlar ve çeşitli politik müdahalelere ilişkin senaryolar 

biçiminde ortaya çıkmıştır. Geleceğin ve yönün bilinebileceğinin ve tahmin 

edilebileceğinin varsayılabilmesi için bilimin nesnesine ilişkin eksiksiz bilgiyi 

üretebileceği yönündeki bir diğer pozitivist varsayıma da başvurmak gerektiği 

ileri sürülebilir. Oysa, kapitalizmde bilgi üretimi ve dolaşımının, özel mülkiyet 

rejimlerinin ve siyasal parçalanmışlığın yarattığı koşullarda gerçekleştiği 

düşünüldüğünde, bu parçalanmışlığın, bütünsel bilgiye ulaşmayı belirli ölçüde 

engellediğini ve araştırılan nesnelere ilişkin geçerli öngörülerde bulunmayı 

zorlaştırdığını ifade etmek mümkündür. Buna rağmen, geleceğin ve yönün 

bilinebilir ve tahmin edilebilir olduğunu kabul etmenin ya da bilimin nesnesine 

ilişkin geçerli ve eksiksiz bilgiyi üretebileceğini varsaymanın, bilimsellik 
                                                 
15 Örneğin Ercan (1999, s.73), eğitimin piyasa sürecine taşınmasında ileri sürülen 
argümanların birisinin kamu kaynaklarının yetersizliği argümanı olduğunu ve bu 
düşünceden hareketle özel sektörün eğitim hizmetini sunmasının sınırlı olan eğitim arzını 
arttıracağının belirtildiğini söylemektedir.  
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etiketine duyulan yakıcı ihtiyaçtan kaynaklandığı düşünülebilir. Bilimsellik 

etiketine duyulan ihtiyacın ise bir boyutuyla egemen politikaların 

meşrulaştırılmasıyla ilişkili olduğu söylenebilir.  

Anaakım iktisadın ve anaakım eğitim iktisadının bilimsellik etiketinin 

üretilmesinde pozitivizmin başka önkabullerin de kullanışlı oldukları 

belirtilebilir. Bu önkabullerden birisi bilimin değerden arınık sonuçlara 

ulaşabileceğine ilişkindir. Bilim insanlarının içinde yeraldıkları tarihsel ve 

toplumsal koşulların, bilgi üretme süreçleri üzerindeki etkilerini görmezden 

gelen bu yaklaşımın, bu çalışmada çözümlenen araştırmaları üreten öznelerin 

bir kısmının doğrudan sermayenin küresel çıkarlarını savunan IMF ve Dünya 

Bankası gibi kurumlarda çalıştıkları; bir kısmının ise üniversitelerde sermaye 

çıkarları doğrultusunda bilgi üretmekte oldukları gerçeğini gizlemekte olduğu 

düşünülebilir. Çözümlenen araştırmaların bir kısmında, araştırmacılar, açık 

veya örtük olarak ilgili araştırmayı politikalarla ilişkilendirmektedirler (Baldacci, 

Clements, Gupta, 2002; Patrinos, Cano, Sakellariou, 2006; Norris ve 

Gradstein, 2004). Bu araştırmalarla ilişkilendirilen politikaların küresel 

sermayenin kolektif çıkarlarını koruyan ve geliştiren politikalar olduğu 

şüphesizdir. Bu türden politikalarla uyumlu meşru bilgi üretebilmek için bu 

araştırmaların bilimsel olduklarının kabul edilmelerinin; bilimsellik etiketine 

sahip olabilmeleri için de araştırmacıların öznel koşullarının bilgi üretme 

süreçlerini etkilemediğinin ve üretilen bilginin her türlü değerden arınık 

olduğunun varsayılmasının gerekli olduğunu düşünmek mümkündür.  

Çözümlenen araştırmalarda pozitivizmin bilimin evrensel yasalara 

ulaşabileceği ve bulgularının genellenebileceği yönündeki varsayımına da 

yaslanıldığı belirtilebilir. Bu araştırmaların hiçbirinde, bilimin bulgularının 

tarihselliğine ilişkin bir tartışma yapılmadığı ve ulaşılan sonuçların kestirmeci 

bir anlayışla genellemeler biçiminde sunulduğu söylenebilir. Böylece 

araştırmaları, kapitalizmin ufkuyla sınırlandırılmış olmasına rağmen 

yazarların, araştırma süreci sonunda ulaştıkları bir takım genellemeleri, bütün 

toplumlar ve bütün zamanlar için geçerli olduğu iddia edilen “bilimsel” 

genellemeler biçiminde okuyucuların önüne koymuş oldukları düşünülebilir. 

Bu bağlamda, bu araştırmalarda, bilimin indirgemeciliğe genelleme için 

başvurabileceği yönündeki bir başka pozitivist varsayıma da dayanıldığı ileri 

sürülebilir. Çözümlenen araştırmalarda yer alan değişkenlerin belirleyiciliği 
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yüksek belirli temel olguları içermemeleri ve kullanılan değişkenlerin 

kavramsallaştırılmaları ve ölçülmelerindeki pozitivist sınırlılıklar, bu 

araştırmaların hem kapsamlarının, hem yöntemlerinin, hem de bulgularının 

geçerliğini tartışılır kılmasına rağmen, araştırmacıların, bulgularının kolaylıkla 

genellenebileceğini ve hatta politika üretiminde kullanılabileceğini 

varsaydıkları söylenebilir.  

 Anaakım eğitim iktisadının anaakım iktisattan devraldığı kuramsal 

varsayımların da, neoliberal politikaların ve bu politikaların parçası olan 

neoliberal eğitim politikalarının genel çerçevesiyle tutarlı olduğu söylenebilir. 

Bu kuramsal varsayımlardan en temel olanının üretim araçları üzerindeki özel 

mülkiyetin olumlanması ve bu kategorinin değişmeyeceğinin kabul edilmesi 

olduğu düşünülebilir. Neoliberal politikalar ve neoliberal eğitim politikaları 

özünde, sermaye birikim süreçlerini aksatan engellerin ortadan kaldırılması ve 

sermaye için yeni birikim alanları açılması (Apple, 2004, s.53) yönündeki 

uygulamalardan oluşmaktadır. Daha doğrudan bir ifadeyle, neoliberal 

politikaların özünde, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyete dayalı üretim 

biçiminin daha iyi işlemesi için üretilmekte ve uygulanmakta olduğunu ileri 

sürmek mümkündür. Bu çerçevede anaakım iktisadın ve anaakım eğitim 

iktisadının özel mülkiyeti onaylayan ve öneren bu kuramsal varsayımının 

neoliberal politikalarla tutarlı olduğu düşünülebilir.  

 Neoklasik iktisatta piyasa ve fiyat mekanizması optimum düzenleyici 

mekanizmalar olarak kabul edilmektedir (Guerrien, 1999, s. s.9-10). Anaakım 

eğitim iktisadının neoklasik iktisattan devraldığı bu varsayımın piyasanın 

öznelerinin sınıfsal rollerinin meşrulaştırılabilmesini sağladığı ileri sürülebilir. 

Daha özlü bir anlatımla, bu varsayımla sermaye sınıfına piyasaların öznesi 

olarak, rekabet ve fiyat mekanizması dolayımıyla üretimi düzenlemek gibi 

faydalı bir nitelik atfedilebilmektedir. Neoliberal politikalarda üretimin 

düzenlenmesi işinin piyasalara ve işlediği varsayılan rekabet ve fiyat 

mekanizmasına bırakıldığı söylenebilir. Neoliberal eğitim politikaları da, eğitim 

hizmetinin üretilmesinde etkinlik ve verimliliğin ancak ve ancak piyasaların iyi 

işlemesiyle sağlanabileceği önkabulüne dayanan, eğitimin özelleştirilmesi, 
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ticarileştirilmesi ve eğitimcilerin çalışma koşullarının esnekleştirilmesi 

türünden uygulamalarla doludur16.   

Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların dayandığı bir başka kuramsal 

temelin marjinalist değer kuramı olduğu söylenebilir. Bu kuram çerçevesinde 

herhangi bir ürünün değeriyle fiyatının özdeş olduğu, sermayenin kendi 

değerinden fazla değer yaratabildiği ve ücretlerin emeğin marjinal fiziksel 

ürününün değerine eşit olduğu kabul edilmektedir. Böylece emek-gücünün 

sömürüsüyle üretilen artı değer ve artı değerin realize olmuş biçimlerinden biri 

olan kâr, sermayenin kendi değerinin üstünde yarattığı artı değerin karşılığı 

olarak kabul edilmektedir. Bu yönüyle marjinalist değer kuramının sömürüyü 

gizlediği ileri sürülebilir. Örneğin bu kuram çerçevesinde bir malın değeriyle 

fiyatının özdeş olduğunun kabul edilmesinin, emeğin değerinin de onun fiyatı 

olan ücretlerle özdeş olduğunun varsayılmasına yol açtığı söylenebilir. Oysa 

aynı olguya başka bir teorik perspektiften bakıldığında, ücretin aslında 

emeğin değil emek-gücünün fiyatı olduğu ve kârların da ödenmemiş emeğe 

karşılık geldiği ileri sürülebilir. Neoliberal politikaların temel içeriğinin, sömürü 

ve birikim alanlarını genişletmek ve kâr oranlarını maksimize etmek olduğu 

düşünüldüğünde sermayenin de artı değer yarattığını ve ücretlerin emeğin 

karşılığı olduğunu ileri süren marjinalist değer kuramına dayanılmasının 

tesadüf olamayacağı düşünülebilir.  

Pozitivist paradigmanın sınırlılıklarının, eğitimsel ve iktisadî gerçekliğin 

öznelerarası canlı ilişkiler olarak algılanmasını da engellemekte olduğu ve 

özellikle üretim ilişkilerinin nesnelerarası ilişkiler olarak fetişleştirilmesine yol 

açtığı ileri sürülebilir. Kapitalist iktisatta vurgunun mübadele alanı üzerinde 

olması, insanlararası ilişkilerin dışlanması veya eşyalararası ilişkilere 

yansıdıkları şekliyle çözümlenmesi sonucunu doğurmuştur (Kara, 1996, 

s.154). Anaakım iktisadın ve anaakım eğitim iktisadının bu fetiş karakterinin, 

neoliberal politikaların üretim ilişkilerinin parçası olmaları gerçeğini gizlediğini 

düşündürmektedir. Anaakım iktisadın ve çözümlenen eğitim iktisadı 

araştırmalarının, üretim ilişkilerini, nesneler arasında gerçekleşen ilişkiler 

olarak algılatan bu fetiş karakterinin, toplumun bütünün çıkarını gözeten bir 

                                                 
16 Bakınız: Ercan, F. (1998 a). Eğitim ve Kapitalizm. Neo-Liberal Eğitim Ekonomisinin 
Eleştirisi. İstanbul. Bilim Yayıncılık ve Öğretim Elemanları Sendikası Ortak Yayını.  
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bilim ve politikanın da mümkün olabileceği yönünde bir algı doğurduğunu da 

belirtmek gerekmektedir. Daha açık bir ifadeyle, kuramsal düzlemde üretim 

ilişkilerinin canlı insan ilişkilerinden soyutlanmasının, bilim ve politikanın da 

toplumsal güçler arasındaki ilişkilerden soyutlanmasına neden olabildiği ve 

böylece bilimin ve politikanın nötr olgularmış gibi algılanması sonucunu 

doğurduğu düşünülebilir. 

 

Araştırmaların Kapsamlarına İlişkin Değerlendirme 
Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların kapsamlarının ilk önemli 

ortak özelliğinin eğitimsel gerçekliğin parçalı ve aşırı soyutlanmış olarak 

yansıtılması olduğu söylenebilir. Eğitimsel gerçekliğin, parçası olduğu daha 

büyük bütünlüklerle ilişkisini görmeyi engelleyen bu yaklaşımın eğitimsel 

gerçekliği birkaç boyuta indirgediği ifade edilebilir. Bu aşırı analitik yaklaşımın 

bu araştırmaların kapsamlarını daralttığı ve eğitimsel ve iktisadî gerçeklik 

üzerinde belirleyiciliği yüksek olan ve bunların belirlediği birçok olgunun ihmal 

edilmesine yol açtığı düşünülebilir. İhmâl edilen bu olgulardan en başta geleni 

eğitimsel ve iktisadî alanların politik alanla iç içeliğidir. Politik etki bazı 

araştırmalarda çözümlemelere dâhil edilmekteyse de, bu araştırmalarda 

politik etkinin ölçülmesi ve etkilerinin hesaplanması oldukça yüzeyseldir ve bu 

olgu, bu araştırmalarda çoğu zaman siyasal iktidarın biçimsel birkaç özelliğini 

içeren yönetişim kavramıyla yer almaktadır. Eğitimsel ve iktisadî gerçeklik 

üzerinde çok boyutlu etkileri olan neoliberal politikalara ve bu politikaların 

parçası olan neoliberal eğitim politikalarına ise çözümlenen araştırmaların 

hiçbirinde yer verilmemiştir. Oysa ekonomik ve politik alanlarda güçlü olan 

sınıfların çıkarlarını yansıtan neoliberal politikaların, eğitimsel ve iktisadî 

gerçeklik üzerindeki çok boyutlu etkilerinin bu araştırmaların kapsamlarına 

dâhil edilmemesi, araştırmacıların çok önemli bazı olguları çözümlememeyi 

tercih ettiklerini düşündürmektedir.    

 Bu çalışmada çözümlenen araştırmalarda eğitimsel gerçekliğin, sadece 

iktisadî boyutuyla incelendiği ve eğitimsel gerçekliğin etkilendiği ve etkilediği 

politik, kültürel ve ideolojik olguların araştırma kapsamlarında yer almadığı 

biçimind bir yargıda bulunulabilir. Ayrıca, eğitimin büyüme ve gelir dağılımı 

gibi olgular üzerindeki etkisinin, üretkenlik artışı ve yetenek gibi az sayıda 

kanaldan gerçekleştiğinin varsayıldığı da belirtilebilir. Bu araştırmalarda 
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eğitimsel ve iktisadî gerçekliği etkilediği düşünülen siyasal faktörler de birkaç 

boyut üzerinden kavramsallaştırılmıştır. Siyasal iktidarın birkaç yüzeysel 

boyutuyla karikatürleştirilmiş biçiminin, tek boyutlu eğitim üzerindeki etkisini 

çözümleme çabası, eğitim üzerinde kapitalist küreselleşmenin ve neoliberal 

politikaların genel ve neoliberal eğitim politikalarının özel etkilerini tartışmanın 

önüne geçmiştir17. Çözümlenen araştırmaların, neoliberal politikalar ve 

neoliberal eğitim politikaları gibi toplumsal yapı ve süreçleri bütünüyle 

dönüştüren ve doğal olarak (bu araştırmalarda insan sermayesi olarak 

nitelenen) eğitim ve sağlık gibi alanları da etkileyen en temel olguları 

görmezden geldiği ileri sürülebilir.  

 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların kapsamlarına giren olguların 

tarihsel koşullardan soyutlanmış yapılar ve mekanizmalar olarak 

yansıtıldıkları söylenebilir. Bu araştırmaların zaten kapitalizm içinde kalan 

çözümlemelere dayandıkları gerçeğine itiraz edilemese de eğitimsel 

gerçekliğin içinde yer aldığı tarihsel ve toplumsal koşullardan soyutlanarak 

incelenmesinin, bu gerçekliğe ilişkin kavramsal kategorilerin tarihsel 

kategoriler olduklarının unutulmasına ve bu kavramların kolayca 

genellenmesine yol açabildiği belirtilmelidir. Böylece kapitalizmin aslında 

tarihsel olan ve değişebilecek yapılarının ve mekanizmalarının tarih dışına 

çıkarılmaya çalışıldığı ve böylece neoliberal politikaların koruduğu ve 

geliştirdiği bu yapıların ve mekanizmaların tarihsel geçiciliklerinin 

tartışılmadığı düşünülebilir.  

Tarihsizleştirilen bu kategorilerden birisinin üretim özel mülkiyet 

kategorisi olduğu söylenebilir. Çözümlenen araştırmaların tümünde üretim 

araçları üzerindeki özel mülkiyet açıkça belirtilmeyen ama bütün 

çözümlemelerin dayandığı temel bir önkabuldür. Özel mülkiyet kategorisinin 

neoliberal politikaların çerçevesini de belirleyen temel kategorilerden birisi 

olduğu açıktır.  

Bu araştırmalarda tarih dışına çıkarılan iki diğer kategorinin kâr ve 

fayda maksimizasyonu kategorileri olduğu belirtilebilir. Neoliberal politikaların 

                                                 
17 Neoliberal politikaların parçası olduğu kapitalist küreselleşmenin eğitim alanındaki 
etkilerine ve farklı eğitim teori ve pratiklerinin küreselleşmeyle etkileşimlerine ilişkin olarak 
bakınız: Au, W., Apple, M. W (2004). Interrupting Globalization as an Educational Practice. 
Educational Policy. 2004. 18. pp. 784-793. 
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üretilmesinde ve uygulanmasında da anaakım iktisadın bu türden tarihaşkın 

ilkelerine yaslanıldığını; neoliberal eğitim politikalarının üretilmesi ve 

uygulanması süreçlerinde ise anaakım eğitim iktisadının anaakım iktisattan 

devraldığı tarihaşkın genellemelerinin benzer bir rol oynadığını ileri sürmek 

mümkündür.   

 Çözümlenen araştırmaların kapsamlarıyla ilgili ortak özelliklerinden bir 

diğerinin bu araştırmaların kapsamlarına giren değişkenlerin toplumsal 

çelişkileri gizleyen bir biçimde tanımlanmaları olgusu olduğu düşünülebilir. Bu 

araştırmalarda başvurulan değişkenlerin, toplumsal çelişkileri yansıtmaktan 

uzak oldukları ve bu nedenle, -toplumsal çelişkilerden azâde- bu 

değişkenlerin yarattığı gerçeklik algısının otistik olduğu ifade edilebilir. 

Anaakım iktisadın ve onun bir “sömürgesi” olduğu ölçüde eğitim iktisadının 

çelişkileri yansıtmaktan uzak otistik yapılarının, neoliberal politikaların 

toplumun genelinin çıkarına politikalarmış gibi sunulmasıyla tutarlı olduğu 

belirtilebilir. Bu otizmin, genelde bütün sınıflı toplumlarda, özelde ise 

kapitalizmde, hiçbir politikanın, çıkarları birbirleriyle uzlaşmaz farklı toplumsal 

kesimlerin ortak yararını aynı anda gözetemeyeceği gerçeğini unutturduğu da 

eklenmelidir.  

 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların kapsamlarıyla ilgili bir başka 

ortak özelliği, kullanılan değişkenlerin eğitimsel gerçekliği nedeni ve sonucu 

olduğu gelişmelerle ilişkisi içinde çözümlemekten uzak oluşlarıdır. Daha önce 

de belirtildiği gibi, bu araştırmalarda, eğitim, sadece iktisadî işlevi üzerinden 

çözümlenmektedir. Dahası, iktisadî alana eğitimin etkisi ya da iktisadî alanın 

eğitim üzerindeki etkisi de az sayıda kanal üzerinden araştırma 

kapsamlarında yer almıştır. Örneğin eğitimle ekonomik büyüme arasındaki 

ilişki sadece üretkenlik üzerinden analiz edilmektedir. Benzer bir biçimde 

eğitimle gelir dağılımı arasındaki ilişki üretkenlik ve yetenek dağılımı 

üzerinden; eğitim kaynaklarının dağılımıyla gelir dağılımı arasındaki ilişkiler 

ise sadece yönetişim kanalı üzerinden çözümlenmektedir. Oysa, eğitimin 

nedeni olduğu başka toplumsal gelişmelerin de olabileceği ileri sürülebilir. 

Örneğin farklı bir teori ve pratiğe dayanan bir eğitimin, bu türden bir pratiğin 

içinde yer alanların bilinçlilik düzeyini arttırarak toplumsal koşullarında 
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dönüşüm yaratabilme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir18. Eğitimin 

sadece nedeni değil, aynı zamanda sonucu olduğu toplumsal gelişmeler de 

olabileceği belirtilmelidir. Örneğin, herhangi bir ülkedeki siyasal iktidarın sınıf 

karakterinin değişmesinin, eğitimin amaçları, yönetim yapısı, finansmanı ve 

sonuçları üzerinde belirleyici etkileri olduğu tarihsel deneyimlerde 

gözlenmektedir. Özellikle siyasal devrimler sonucunda oluşan yeni politik 

iktidarların, iktisadî, politik, ideolojik ve kültürel yeniden üretimde önemli roller 

oynayan eğitimi, yeni sistemin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdikleri 

söylenebilir. Örneğin 20. yüzyılda sosyalist devrimlerin gerçekleştiği ülkelerde 

siyasal sistem değişiklikleri eğitim alanında önemli dönüşümlere yol açmıştır 

(Esenerli, 2005). Çözümlenen araştırmalarda eğitim, nedeni ve sonucu 

olduğu bütün temel gelişmelerle ilişkisi içinde incelenmediği için, neoliberal 

politikalardaki kimi tutarsızlıkların görülmesinin de mümkün olmadığı 

düşünülebilir. Örneğin kapitalist küreselleşmenin dayattığı evrenselci eğitimle 

ile ulus-devletlerin yerel eğitim tercihleri arasında arasında gerilimler 

olabileceği belirtilmelidir19. Bu olgunun kapitalist küreselleşmenin dayattığı 

eğitim politikalarıyla ulus devletlerin ideolojik olarak kendilerini yeniden 

üretme süreçleri arasında da zaman zaman uyuşmazlıkların oluşmasına 

neden olabileceği ileri sürülebilir. Benzer bir gerilimin küresel sermayenin 

ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve sağlık gibi alanların ticarileştirilmesi ve 

özelleştirilmesiyle, siyasal sistemin yeniden üretilmesi arasında yaşanmakta 

olduğu da söylenebilir. Keza, herhangi bir ülkedeki siyasal sistemin yeniden 

üretilebilmesinin bir yönüyle, kamu kaynaklarının toplumun geniş kesimleri 

yararına eğitim, sağlık ve altyapı yatırımları biçiminde yeniden dağıtılmasına 

bağlı olduğu düşünülebilir. Neoliberal politikalardaki ve neoliberal eğitim 

politikalarındaki bu türden iç gerilimlerin açıklanabilmesi için bu çalışmada 

çözümlenen araştırmalarda yapılanların aksine eğitimin nedeni ve sonucu 

                                                 
18 Farklı bir eğitim teorisi ve uygulaması için bakınız: Miskovic, M., Hoop, K. (2006). Action 
Research Meets Critical Pedagogy: Theory, Practice, and Reflection. Qualitative Inquiry. 
2006. 12. pp. 269-291. 
 
19 Kapitalist küreselleşmenin ortak bir dünya eğitim kültürü yaratma yönündeki etkileri ve 
bunun ulus devletlerin eğitim sistemleriyle ilişkileri için bakınız: Dale, R. (2000). Globalization 
and Education: Demonstrating a "Common World Educational Culture” or “Locating a 
Globally Structured Educational Agenda”. Educational Theory.  Fall 2000. 50. 4. ProQuest 
Education Journals. pp. 427-448. 
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olduğu bütün temel gelişmelerle ilişkisi içinde incelenmesi gerektiği 

belirtilebilir.  

 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların kapsamlarıyla ilgili bir başka 

ortak özellik, kullanılan değişkenlerin toplumsal kültürdeki politik, sınıfsal, 

cinsel, etnik, dinsel, mezhepsel vb. bölünmeleri ve bu bölünmeler zemininde 

işleyen ayrımcılık, asimilasyon, sömürü ve eşitsizlikler gibi yakıcı olguları 

içermemeleridir. Oysa eğitimsel ve iktisadî olguların, sayılan bölünmeleri 

içeren bir toplumsal kültür içerisinde yer aldıkları ileri sürülebilir. Bu bağlamda 

egemen politikaların liberal niteliklerinin, bu politikaların, özellikle toplumsal 

ayrımcılık ve asimilasyon konusunda bazı yüzeysel ilerici söylemleri 

içermelerine neden olabildiği söylenebilirse de, bu ilerici görünen söylemlerin 

bu politikaların eğitimde sınıfsal eşitsizlik ve üretimde işçinin sömürülebilir 

üretkenliğini arttırma gibi temel başlıklarda eşitsizlikçi oldukları gerçeğini 

değiştirmediği hatırlanmalıdır. Bu çalışmada çözümlenen araştırmalarda 

kullanılan değişkenlerin sözü edilen kültürel bölünmeleri içermemeleri 

ölçüsünde, neoliberal eğitim politikalarının eğitimsel gerçekliğin kültürel 

boyutlarından çok iktisadî işlevlerine yoğunlaşma niteliğiyle paralellik 

gösterdikleri düşünülebilir. 

 

Araştırmaların Kullandıkları Yöntemlere İlişkin Değerlendirme  
Bu çalışmada çözümlenen araştırmalar nicel araştırmanın ve anaakım 

iktisadın yöntembilimsel sınırlılıklarıyla malûldürler. İlk olarak çözümlenen 

araştırmaların yöntembilimsel sınırlılıklarının, bu araştırmalara dogmatik ve 

normatif bir karakter kazandırdığı belirtilebilir. Eğitimsel ve iktisadî gerçekliğin 

normatif ve dogmatik olarak yansıtılmasının ise, neoliberal eğitim 

politikalarının olası tek optimum politika paketi olarak dayatılmasıyla paralellik 

gösterdiği düşünülebilir.  

Nicel araştırma yöntemlerinin genel çerçevesi nicel araştırma 

yöntemlerinin dayandığı temel varsayımları, araştırma amaçlarını, nicel 

araştırma tasarımına ilişkin yaklaşımları ve nicel araştırmalarda 

araştırmacının rolünü içermektedir. Bu çerçevenin bu çalışmada çözümlenen 

araştırmaların yöntembilimsel sınırlarını belirlediği söylenebilir. Örneğin nicel 

araştırmanın gerçekliğin objektif olduğuna ilişkin önkabulü, bu çalışmada 

çözümlenen araştırmaların da dayandığı bir varsayımdır. Oysa özellikle 
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sosyal bilimlerde araştırma sürecinin ve üretilen bilginin, araştırmacıların 

öznel koşullarından bağımsız olamayacağı ileri sürülebilir. Örneğin Punch’a 

(2005, s.133) göre, sosyal araştırmanın politik doğasını vurgulama, sosyal 

araştırmaların insan yapısı olduğunun, belirli birtakım söylemler içinden 

sunulduğunun, özellikle malî destek, bilişsel otorite ve iktidar gibi belirli sosyal 

düzenleme biçimleriyle sosyal bir bağlam içinde inşâ edildiğinin kabul 

edilmesidir. Gerçekliğin objektif olduğu ve araştırmacıların öznel koşullarının 

araştırma sürecini ve üretilen bilgiyi etkilemediği yönündeki varsayımın 

neoliberal politikaların da -herkes için geçerli olan- objektif koşullar içinde 

üretildiği ve uygulandığı yönündeki söylemle ilişkili olduğu düşünülebilir. 

Ayrıca eğitimsel ve iktisadî gerçekliğin çeşitli toplumsal gruplar arasındaki güç 

ilişkilerinden bağımsız olmadıkları ve neoliberal poitikaları üreten ve 

uygulayan öznelerin de sınıflarüstü bir konumda bulunmadıkları 

vurgulanabilir. Kısacası bu öznelerin belirli bir tarihsel dönemde belirli bir 

sosyoekonomik formasyonda egemen konumda oldukları ve bu yönüyle 

üretilen ve uygulanan politikaların bu öznelerin temsil ettiği sınıfların tikel 

çıkarlarını yansıttığı söylenebilir.  

Nicel araştırmanın dayandığı bu varsayımın, eğitimsel ve iktisadî 

gerçekliğin, özneler arasındaki bir ilişkiyi değil nesneler arasındaki bir ilişkiyi 

yansıttığı yönündeki fetişist bir doğurguya da sahip olduğu düşünülebilir. Bu 

türden bir fetişleştirmenin, anaakım iktisadını; onun “sömürgeleştirdiği” 

disiplinleri ve bu “sömürgelerden” birisi olan anaakım eğitim iktisadını, herkes 

için geçerli olduğu varsayılan nesnel koşulları ve ilişkileri inceleyen “evrensel” 

bilim disiplinleri mertebesine de yükselttiği ileri sürülebilir. Bu disiplinlerin 

objektif gerçekliği inceleyen evrensel disiplinler olarak etiketlenmesinin bir 

sonucunun, neoliberal politikalar ve neoliberal eğitim politikalarının içeriğiyle 

tutarlı bilgi üretmeyen disiplinlerin öznelcilikle ve taraflı olmakla itham edilmesi 

olduğu söylenebilir. Hodgson (2004, s.160), anaakım iktisadın soyut, genel, 

matematiksel saf teorisini onaylamayanların lider iktisat bölümlerinde 

işbulmalarının zor olduğunu, iktisatta çoğulculuk ve hoşgörü düşünüldüğünde 

son 100 yıl içinde birçok şeyin kötüye gittiğini söylemektedir. Kısacası, 

gerçekliği, özneler arası çelişkili ve çatışmalı etkileşimler olarak yansıtan ve 

çeşitli öznelerin belirli durumlarda uzlaşmaz çıkarlarını kapsamına alan 
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yaklaşımların, zaman zaman bilimsel ve objektif olmamakla eleştirilebildikleri 

belirtilmelidir.  

 Nicel araştırma yöntemlerinin çerçevesini belirleyen bir diğer varsayım 

kümesi genelleme, tahmin ve neden sonuç ilişkilerinin açıklanmasına 

ilişkindir. Nicel araştırmalarda genelleme, tahmin ve neden sonuç ilişkilerinin 

açıklanması araştırmanın genel amaçları olarak kabul edilmektedir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2000, s.29). Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların çoğunda bu 

amaçlar; önermeler, hipotezler, yargılar ve/veya bulgular biçiminde araştırma 

raporlarında belirtilmiştir. Oysa çözümlenen araştırmaların kapsamlarına ve 

araştırma yöntemlerine ilişkin dayandıkları pozitivist paradigmaya bağlı olarak 

ortaya çıkan sınırlılıkların araştırmaların bulgularının genellenmesini de 

sorunlu kıldığı ileri sürülebilir. Bir başka ifadeyle, bu araştırmalardan yola 

çıkarak bazı genellemelere ulaşılmasının, kesin öngörülerde bulunulmasının 

ve değişkenler arasındaki hipotetik ilişkilerin neden-sonuç ilişkileri olarak 

bilimsel yasalar düzeyine yükseltilmesinin bilimsel geçerlik açısından oldukça 

tartışmalı olduğu görülmektedir. Bu sorunlu temelde ulaşılan bulguların, 

toplumsal ve tarihsel koşullardan soyutlanarak, genellemeler ve/veya bilimsel 

yasalar mertebesine çıkarılan neden-sonuç ilişkileri olarak sunulması ve 

bunlara dayanarak bilimsel öngörüde bulunulabileceğinin varsayılmasıyla, 

egemen sınıfların kendi iradelerini toplumun bütün diğer kesimlerine 

genellemesi ve dayatması arasında benzerlikler olduğu düşünülebilir. 

Çözümlenen araştırmalarda “bilimsel yasalar mertebesine çıkarılan” bu 

genellemelerin yapılabilmesinin, bu araştırmaların dayandıkları bilim 

paradigmasının, bu çerçevede kullanılan nicel yöntemlerin bilimsel geçerliği 

konusunda yaygın bir toplumsal ve akademik kabulün üretilebilmesine bağlı 

olduğu belirtilmelidir. Bu kabulün üretilmesinde, yani anaakım iktisadın ve 

anaakım eğitim iktisadının bilimsellik niteliğiyle etiketlenmesinde ise egemen 

sınıfların çeşitli kurumlar dolayımıyla verdikleri politik desteklerin önemli bir 

payı olduğu söylenebilir. Dünyanın birçok ülkesinde anaakım iktisadın ve 

onun “sömürgesi” olan disiplinlerin resmî ve özel öğretim kurumlarında işgâl 

ettikleri yerin bu desteğin sonucu olduğu da ileri sürülebilir. Anaakım iktisada 

verilen bu desteğin karşılıksız olmadığı belirtilmelidir, çünkü neoklasik 

düşünce, ilk amacı, piyasa ekonomisinin, işleyişi ile uyumlu “optimal” 

durumlara erişeceğini göstermek olan bir teorik modele dayanır (Guerrien, 
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1999, s. 13). Anaakım iktisadın ve onun “sömürgelerinin” piyasa ekonomisini 

merkeze alan neoliberal politikalara ve neoliberal eğitim politikalarına 

sunduğu akademik desteğin karşılığını, bu disiplinlerin akademik etki alanının 

egemen sınıflar tarafından genişletilmesiyle almakta olduğu söylenebilir. 

 Bu çalışmada çözümlenen bütün araştırmalar nicel araştırma 

tasarımına ilişkin temel yaklaşımlar çerçevesinde üretilmiştir. Nicel araştırma 

tasarımına ilişkin bu yaklaşımlardan ilki, nicel araştırmalarda, üzerinde 

çalışılan durum yerine, yöntemin temel alınması ve dolayısıyla araştırmaların 

kuram ve hipotezle başlamasıdır. Kuram ve hipotezin araştırma sürecinin en 

başında yer almasının, nicel araştırma yöntemini kullanan araştırmaların bağlı 

oldukları disiplinin kuramsal temelleriyle ilişkisini geçmiş araştırmalar lehine 

güçlendirmekte olduğu ve bu durumun yeni hipotezler ve yeni bulgulara 

ulaşmayı belirli ölçüde engellediği ileri sürülebilir. Bu çalışmada çözümlenen 

araştırmalarda, hipotezlerin geçmiş anaakım iktisadı araştırmalarından 

türetilmesinin ve dayanılan kuramsal temelin dogmatik ve normatif 

karakterinin, çözümlenen araştırmaların hipotezlerinin özgünlüğünü 

aşındırdığı da söylenebilir. Böylece, anaakım eğitim iktisadı çerçevesinde 

“yeni” bilgiye, geçmişteki araştırmaların kapsamında ve yönteminde yapılan 

kimi “düzeltmeler” sonucunda ulaşıldığı ve benzer kapsamları konu edinen 

bütün araştırmalarin, birbirlerini düzelterek, aslında sadece anaakım iktisadın 

temel tezlerini eğitim iktisadı bağlamında yeniden üretmekte olduğu 

düşünülebilir. Bu durumun, liberal ve neoliberal politikaların uzun zamandır 

değişmeyen içerikleriyle ve daha sık değişen sunulma biçimleriyle benzerlik 

gösterdiği ifade edilebilir. Kısacası çözümlenen araştırmaların aynı disiplin 

çerçevesindeki geçmiş araştırmalarla ilişkisinin, aynı kuramsal ve 

yöntembilimsel çerçeve içinde kalan kimi düzeltmeler üzerinden 

gerçekleşmekte oluşuyla, egemen sınıfların liberal ve neoliberal politikaların 

değişmeyen içeriğini, topluma sunarken başvurduğu kimi biçimsel düzeltmeler 

arasında benzerlikler vardır. Anaakım iktisadın ve anaakım eğitim iktisadının 

toplumsal güçler arasındaki çatışmalı ve çelişkili ilişkileri gizleyerek belirli 

sınıfların çıkarlarını koruyan ve güçlendiren dogmatik niteliklerinin, bu 

çerçeveyle sınırlanmış eğitim iktisadı araştırmalarında yapılan kimi yüzeysel 

düzeltmelerle değişmediği ileri sürülebilir. Benzer bir biçimde, liberal ve 
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neoliberal politikaların topluma sunuluş biçimindeki kimi değişikliklerin de, bu 

politikaların içeriklerini değiştirmediği söylenebilir.  

 Nicel araştırmalarda araştırmacıların rollerinin sadece dış gözlem 

yapmakla sınırlandırılmasının ve araştırmacıların objektif ve değerden arınık 

olabileceklerinin ve olmaları gerektiğinin varsayılmasının da bu çalışmada 

çözümlenen araştırmaların politika doğurguları üzerinde belirleyici olduğu 

düşünülebilir. Örneğin, insan nitelikleri ve gelişimiyle üretim arasındaki 

ilişkilerin sadece dış gözlem verilerine dayanarak çözümlenebileceğini 

varsaymanın bu araştırmaları gerçekçilikten uzaklaştırdığını ifade etmek 

mümkündür. Çözümlenen araştırmaların kapitalizmin gerçekliğinden 

uzaklaşmaları ve otistikleşmeleri ölçüsünde ise, neoliberal politikaların 

eşitsizlikçi niteliklerini gizleyebildiklerini belirtmek gerekmektedir.  Dahası, 

araştırmacıların egemen sınıfla -IMF ve Dünya Bankası’nın kadrolu 

araştırmacıları olmak gibi- doğrudan ve -üniversitelerde sermaye sınıfının 

ideolojisini üretmek gibi- dolaylı ilişkileri20, araştırmacıların objektif ve 

değerden arınık oldukları yönündeki önkabulü de tartışılır kılmaktadır. 

Çözümlenen araştırmaları üreten öznelerin objektif ve değerden arınık 

olduklarının varsayılmasının, egemen sınıflar için, bu araştırmaların 

olumladığı ve/veya en azından eleştirmediği neoliberal eğitim politikalarının 

da “bilimsel”, “objektif” ve “tarafsız” oldukları iddiasının yaygınlaştırılabilmesi 

için yaşamsal olduğu düşünülebilir.  

 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların yöntembilimsel sınırlarını 

anaakım iktisadın yöntembilimsel çerçevesi de belirlemektedir. Anaakım 

eğitim iktisadının, anaakım iktisadın kuramsal ve yöntembilimsel çerçevesini 

daha doğuşundan itibaren ithal ettiği ve anaakım iktisadın temel tezlerini 

eğitim iktisadı bağlamında yeniden üretmekte olduğu hatırlanmalıdır. 

Anaakım iktisadın liberal ve neoliberal genel politikaları onayladığı veya en 

azından olumsuzlamadığı yaygın olarak kabul edilen bir gerçektir. Bu 

nedenle, anaakım iktisadın temel tezlerini eğitim iktisadı bağlamında yeniden 

üreten ve anaakım iktisadın “sömürgesi” olan anaakım eğitim iktisadının da 

                                                 
20 Bu çalışma çerçevesinde çözümlenen 6 araştırmanın 3’ünün IMF veya Dünya Bankası için 
üretildiği; diğer 3 araştırmanın da neoklasik çerçevede kalan ve piyasa ekonomisini ve 
bununla uyumlu politikaları olumlayan araştırmalar oldukları hatırlanmalıdır.  
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liberal ve neoliberal eğitim politikaları karşısında anaakım iktisatla aynı 

konumda olduğunu söylemek mümkündür.  

 Çözümlenen araştırmaların anaakım iktisadın metodolojisinden 

devraldığı özelliklerinden birisi yöntembilimsel bireyciliktir. Makro niteliklere ve 

niceliklere bireysel nitelik ve niceliklerin toplamı üzerinden ulaşılabileceğini 

varsayan bu metodolojik yaklaşımın, toplumsal gerçeklikteki, bireyi aşan ve 

bireyin de parçası olduğu oluşumları ihmal ettiği ölçüde bir tür indirgemeciliğe 

yol açtığı ileri sürülebilir. Toplumun bireylerle beraber, bireyi de kuşatan ve 

bireysel niteliklerin şekillenmesinde etkili olan sınıfsal-politik-cinsel-etnik-milli-

mezhepsel… aidiyet gruplarından da oluşması gerçeğinin, eğitimsel ve 

iktisadî gerçekliğe ilişkin araştırma sürecinde dikkate alınmamasının, anaakım 

iktisadın yöntembilimsel çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmaların 

açıklayıcılık niteliklerini aşındırmakta olduğu ve bu araştırmaların geçerliğini 

tartışılır kıldığı düşünülebilir. Tikel oluşumları, yöntembilimsel bireycilik 

temelinde ihmal ettiği ölçüde çözümlenen araştırmaların, liberal ve neoliberal 

eğitim politikalarının bu tikel oluşumlar üzerindeki gerçek etkilerini de 

görmezden geldiği belirtilebilir. Dahası bu çerçevede örneğin herhangi bir 

ülkede kapitalizmin gelişmişliğinin eğitimsel kaynakların bireyler veya aileler 

daha “eşitlikçi” bir dağılımına yol açabileceği ileri sürülebilmektedir21.  

Yöntembilimsel bireyciliğin, bireyin niteliklerini içinde kazandığı 

toplumsal ilişkileri, bireye içkin olan fayda maksimizasyonu ve 

homoeconomicus gibi varsayımlarla ikâme ettiği ölçüde, bireyi de bilimsel 

olarak açıklamakta yetersiz kaldığı söylenebilir. Örneğin liberal ve neoliberal 

politikalardan etkilenen bireylerin başarı(sızlık)ları bu kişilerin tikel 

aidiyetlerine değil bireysel niteliklerine bağlanabilmektedir. İnsan niteliklerini 

şekillendiren toplumsal ilişkiler sisteminin ve bu ilişkileri önemli ölçüde 

belirleyen tikelliklerin metodolojik olarak reddedilmesiyle, neoliberal 

politikaların çeşitli toplumsal kesimler üzerindeki -çoğu durumda eşitsizlikleri 

derinleştiren- bütünsel etkilerinin araştırılmasının da -metodolojik olarak- 

imkânsızlaştırıldığı düşünülebilir. Bu nedenle, yöntembilimsel bireyciliğin, 
                                                 
21 Kapitalizmin gelişkinliği ile eşitlik ilişkisi konusunda Ercan (1996, s. 224), gelişme ile gelirin 
eşitsiz dağılımı ya da yoksulluğun giderilmesi yönündeki vurgulara rağmen son yıllarda 
azgelişmiş denilen ülkelerde yaşanan deneyimlerin, bu ülkelerde gelir dağılımının daha da 
bozulduğunu, işsizliğin arttığını, eğitim ve sağlık koşullarının daha da kötüleştiğini 
gösterdiğini ve “globalizm” ile neo-liberal politikaların sosyal ilişkileri metalaştırması 
ölçüsünde gelir eşitsizliğinin daha da bozulmasına neden olduğunu ifade etmektedir. 
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liberal ve neoliberal eğitim politikalarının koruduğu ve güçlendirdiği tikel 

çıkarları, bireysel çıkarların toplamı olarak düşünülen toplumun genel 

çıkarıymışçasına lanse etmeyi mümkün kıldığı ve bir tür dezenformasyona yol 

açtığı söylenebilir. 

 Çözümlenen araştırmaların anaakım iktisadın metodolisinden 

devraldığı özelliklerinden bir diğeri araçsal rasyonalizm anlayışıdır. 

Çözümlenen araştırmalarda, araçsal rasyonalizm çerçevesinde, kurulan 

hipotezlerin gerçekliği ne ölçüde temsil ettiğine ilişkin derin tartışmalardan 

kaçınıldığı ve bu hipotezlerin ampirik olguları tahmin güçleri üzerinden 

araçsallaştırıldıkları söylenebilir. Hipotezlerle ampirik düzlem arasındaki 

sınama ilişkilerinin ise sorunlu olduğu belirtilmelidir. Bu sorunlardan ilki 

çözümlenen araştırmaların kapsamına sınıfların örgütlü güçleri ve siyasal 

sistemin yeniden üretimi gibi eğitimsel ve iktisadî gerçeklik üzerindeki 

belirleyiciliği yüksek birçok toplumsal olgunun dâhil edilmemiş olmasıdır. 

Hipotezlerle ampirik düzlem arasındaki sınama ilişkilerinin sorunlu olmasına 

neden olan ikinci olgunun ise kullanılan değişkenlerin nicelleştirilmesi ve 

ölçülmesiyle ilişkili olduğu ileri sürülebilir. Çözümlenen araştırmalarda 

kullanılan değişkenlerin indirgemeci bir anlayışla nicelleştirildiği ve ölçüldüğü 

düşünülebilir. Bu nedenle, değişkenler arasında hipotezlerle ortaya konulan 

ilişkilerin ve hipotezlerin sınanması sonucu ulaşılan bulguların geçerliğinin 

tartışılır olduğu söylenebilir. Hipotezlerin ampirik sınamasından önce, 

hipotezlerin içerdiği değişkenlerin ve bu değişkenler arasındaki teorik 

ilişkilerin geçerliğine ilişkin tartışmaların -kendi kendisini doğrulayan totolojik 

bir anlayışla- benzer araştırmalar üzerinden yapılmış olması ise aslında 

geçerlik sınamasının yapılmadığına işaret etmektedir. Hipotezlere ve 

değişkenlere ilişkin yüzeysel geçerlik tartışmasının anaakım iktisat 

çerçevesinde gerçekleştirilmiş benzer araştırmalar üzerinden yapılmış 

olmasının ve geçmiş benzer araştırmaların neredeyse tümünün neoliberal 

politikalarla uyumlu karakterinin, çözümlenen araştırmaları da kaçınılmaz 

olarak liberal ve neoliberal eğitim politikalarıyla uyumlu hipotezlere götürdüğü 

düşünülebilir.  

 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların anaakım iktisat 

metodolojisinden ithal ettikleri bir başka ortak yöntembilimsel özelliği, 

matematiksel soyutlamanın gerçekçilikten uzaklaşma pahasına aşırı 
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kullanımıdır. Matematiğin ölçüsüz kullanımı ve matematiksel iç tutarlılığın, dış 

toplumsal gerçeklikle tutarlılığın önüne geçmesi çözümlenen araştırmaları 

otistikleştirmektedir. Anaakım iktisadın liberal ve neoliberal politikalarla 

uyumlu kuramsal ve yöntembilimsel zemininde kurulan, eğitimsel ve iktisadî 

gerçekliğe ilişkin matematiksel modellerin, içerdikleri değişkenlerle ve bu 

değişkenler arasında kurulan mantıksal ilişkilerle kaçınılmaz olarak liberal ve 

neoliberal eğitim politikalarıyla uyumlu çıktılar ürettiği ve üreteceği 

düşünülebilir. Çözümlenen araştırmalarda, matematiksel modellerin mantıksal 

iç tutarlılığını sağlamak için çok sayıda kuramsal ve yöntembilimsel 

varsayıma başvurulmuştur22. Varsayımların sayısı arttıkça modellerinin 

gerçekçilikten uzaklaşmasına rağmen araştırmacıların, başvurulan 

varsayımları temelden sorgulamaktan kaçındıkları ve modellerini gerçeklikle 

uyumlu kılmak yerine gerçekliği modellerine göre yorumlamayı tercih ettikleri 

ileri sürülebilir. Neoliberal eğitim politikalarının topluma sunulması 

süreçlerinde de buna benzer bir yol izlenmekte olduğu düşünülebilir. Daha 

açık bir ifadeyle, kendi içindeki kimi tutarlı yönleri öne çıkarılarak politika 

seçeneklerinden sadece birisi olan neoliberal politikalar, olası tek optimum 

politika paketiymişçesine topluma sunulabilmektedir.  

 

Araştırmaların Bulgularının Değerlendirilmesi 
 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların bulguları hakkında 

belirtilmesi gereken ilk nokta bu araştırmaların dayandıkları bilim 

paradigmasının çizdiği çerçevede kapsamlarına ve yöntemlerine ilişkin 

sınırlılıkların çözümlenen araştırmaların bulgularının geçerliğini tartışılır 

kılmasıdır. Bu araştırmaların kapsamlarına belirleyiciliği yüksek temel 

olguların dâhil edilmemesinin, pozitivizmin gereği olarak incelenen olguların 

görünüşsel olarak kavramsallaştırılmalarının ve bu olgular arasındaki 

ilişkilerin açıklanması için sadece nicel araştırma yöntemlerinin kullanılmış 

olmasının, bu araştırmaların bulgularının açıklayıcılık değerini azalttığı 

söylenebilir. Ne var ki bu araştırmaların bulgularının geçerliğinin tartışılır 

                                                 
22 Neoklasik iktisatta kurulan modelleri içsel ve dışsal olarak kapalı otistik sistemlere 
dönüştürmek için başvurulan temel varsayımlara ilişkin olarak bakınız: Fleetwood, S. (2004). 
Neoklasik İktisat Neden Hiçbirşey Anlatmaz?. Post Otistik İktisat. (Derleyen: Kaya Ardıç). İÜ 
İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti İktisat Dergisi. 2004. İstanbul. s.132-138. 
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olması bu bulguların neoliberal eğitim politikaları için kullanışlı olmadığı 

anlamına gelmemekte; aksine anaakım eğitim iktisadının dayandığı bilim 

paradigması bağlamında kapsamına ve kullandığı yöntemlere ilişkin özellikleri 

çeşitli dolayımlar üzerinden, onu neoliberal eğitim politikaları için uygun bir 

bilim disiplini haline getirmektedir. Bu araştırmaların, içinde şekillendikleri 

bilim paradigmasına bağlı olarak kapsamlarına ve yöntemlerine ilişkin ortak 

özellikleri ile neoliberal eğitim politikaları arasındaki paralelliklerin ve 

örtüşmelerin, bu temeller üzerinde ulaşılan bulguların da neoliberal 

politikalarla tutarlı olması sonucunu doğurduğu düşünülebilir. Öyle ki, 

çözümlenen kimi araştırmalarda (Baldacci, Clements, Gupta, Cui, 2004; 

Norris, Gradstein, 2004; Patrinos, Cano, Sakellariou, 2006) araştırmanın 

amaçları ve bulguları ile eğitim politikaları arasındaki ilişkiler, araştırmacılar 

tarafından dillendirilmiş ve/veya politikaları üreten ve uygulayan öznelere 

neoliberal çerçevede kalan önerilerde bulunulmuştur.  

 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların bulgularının ortak 

özelliklerinden bir diğeri, eğitimsel ve iktisadî gerçekliği bütünselliği içinde 

yansıtmaktan uzak olmalarıdır. Çözümlenen araştırmaların bulgularının aşırı 

analitik olmalarının ve sadece parça analizine dayanmalarının, bu 

araştırmaların kapsamlarına ve yöntemlerine ilişkin sınırlılıklarından 

kaynaklandığı söylenebilir. Eğitimsel gerçekliğin sadece iktisadî boyutu 

üzerinden, eğitimsel ve iktisadî gerçeklik arasındaki ilişkilerin ise az sayıda 

kanal üzerinden çözümlendiği bu araştırmaların bulgularının da kaçınılmaz 

olarak eğitimsel gerçekliği tek boyutuyla yansıttığı belirtilebilir. Çözümlenen 

araştırmaların eğitimsel gerçekliğin iktisadî boyutunu soyutlamasıyla liberal ve 

neoliberal eğitim politikalarının eğitimin sadece kapitalizm içindeki iktisadî 

işlevine odaklanması arasında paralellik olduğu düşünülebilir. Bilindiği üzere 

liberal ve neoliberal eğitim politikalarında eğitim, verimlilik artışının, 

büyümenin ve gelir dağılımının iyeleşmesinin aracı olarak sadece kapitalizm 

içi iktisadî işlevleri üzerinden politika nesnesi olmaktadır.  

Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların bulguları arasında eğitimin 

politik, ideolojik ve kültürel boyutlarının sadece görünüşsel nitelikleriyle yer 

aldığı ileri sürülebilir. Kısacası çözümlenen araştırmaların hiçbirinde, eğitimsel 

gerçeklikle iktisadî gerçeklik arasındaki politik, ideolojik ve kültürel dolayımlar 

derinlemesine çözümlenmemiştir. Eğitimin politik, ideolojik ve kültürel 
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boyutlarının, neoliberal politikaların üretilmesi ve uygulanması süreçlerinde 

yüzeysel olarak ele alınmasıyla, çözümlenen araştırmaların bulgularının tek 

boyutluluğu ve yüzeyselliği arasında benzerlikler olduğu düşünülebilir.  

 Çözümlenen araştırmaların bulgularının bir başka ortak özelliği, bu 

bulguların eğitimsel ve iktisadî gerçekliği tarihsellikleri içinde yansıtmaktan 

uzak olmalarıdır. Anaakım iktisadın tarihaşkın kuramsal ve yöntembilimsel 

varsayımlarına dayanılmasıyla matematiğin ölçüsüz kullanımınının bu 

araştırmaların bulgularını dogmatikleştirdiği ileri sürülebilir. Liberal ve 

neoliberal eğitim politikalarının dayandığı -üretim araçları üzerindeki özel 

mülkiyetin tabulaştırılması türünden- temel tezler de tarihaşkındırlar. Bu 

bağlamda, eğitimsel ve iktisadî gerçekliği tarihsel koşullardan soyutlayarak 

yansıtan bu bulgularla, liberal ve neoliberal politikaların dayandığı-örneğin 

kapitalizmin tarihin sonu olduğunun varsayılması türünden- tarihaşkın tezlerin 

tutarlı olduğu söylenebilir. 

 Eğitimsel ve iktisadî gerçekliğin çelişkilerden ve çatışmalardan azâde 

olgular olarak yansıtılmasının, bu çalışmada çözümlenen araştırmaların 

bulgularına ilişkin bir başka ortak özellik olduğu ileri sürülebilir. Anaakım 

eğitim iktisadının toplumsal gerçeklikteki çelişkileri görmemesi özelliğini 

anaakım iktisattan devraldığı düşünülebilir23. Okuyanların zihninde çelişkisiz 

bir gerçeklik algısı doğuran bu bulguların, liberal ve neoliberal eğitim 

politikalarının sınıflar-üstü bir söylemle topluma sunulmasıyla tutarlı olduğu 

belirtilmelidir. Eğitimsel ve iktisadî gerçekliğin toplumsal güçler arasındaki 

çelişkilerden ve çatışmalardan bağımsız olduğu yönünde bir tablo çizen bu 

bulguların, liberal ve neoliberal eğitim politikalarının sınıfsal içeriğinin 

gizlenmesinde ve onların meşrulaştırılmasında işlevsel olduğu da ileri 

sürülebilir.  

 Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların çoğunda bulguların 

kavramsallaştırılmaları, nicelleştirilmeleri ve ölçülmeleri sorunlu az sayıda 

değişken arasındaki ilişkiler hakkındaki yargılar biçiminde olduğu söylenebilir.  

Bu çerçevede iktisadî, politik, ideolojik ve kültürel yeniden üretimle yakından 

ilişkili olan eğitimsel gerçekliğin, çözümlenen araştırmaların bulgularında 

indirgemeci bir anlayışla yer aldığı düşünülebilir. Daha açık bir ifadeyle, 

                                                 
23 Örneğin Rothshild (2002) toplumsal güç mücadelelerinin anaakım iktisat araştırmalarında 
layıkıyla yer almadığını söylemektedir. 
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nitelikli bir eğitimin insanın belirli özelliklerini geliştirebileceği ve gelişen 

insanın toplumsal yaşamına az ya da çok müdahale edeceği; bu müdahale 

alanının ise sadece kişinin ücretini arttırmayla sınırlanamayacağı açıkken, 

çözümlenen araştırmalarda eğitimin nedeni olduğu gelişmelerin insan 

sermayesi, verimlilik ve ücret artışları vb. değişkenlerle iktisadî alana 

hapsedildiği söylenebilir. Liberal ve neoliberal eğitim politikalarında da 

eğitimin nedeni olabileceği gelişmelerin, verimlilik, büyüme ve gelir dağılımı 

gibi az sayıda iktisadî değişkenle sınırlandırıldığı ve bu yönüyle çözümlenen 

araştırmaların bulgularıyla liberal ve neoliberal politikalar arasında paralelikler 

olduğu düşünülebilir. 

Çözümlenen araştırmaların bulgularında, eğitimin sonucu olduğu 

toplumsal gelişimlere ilişkin de yüzeysel olmayan bilgilere rastlanmamaktadır. 

Örneğin çözümlenen araştırmalardan birisinde, herhangi bir ülkedeki köklü 

siyasal sistem değişikliklerinin eğitimsel gerçeklik üzerindeki etkilerine ilişkin 

bulgular yerine, özünde aynı olan çeşitli kapitalist iktidarların -yönetişim 

indeksleriyle ölçülen- demokratiklik düzeyleri arasındaki farkla eğitimsel 

kaynakların dağılımı arasındaki ilişkilere dair bulgular yer almaktadır24. Bu 

araştırmalarda, eğitimsel gerçeklik üzerinde dönüştürücü etkileri olabilecek 

çok sayıda olgu hakkında bir tür sansür uygunlandığı söylenebilir. Liberal ve 

neoliberal eğitim politikalarının üretilmesi ve uygulanması süreçlerinde de 

eğitimsel gerçeklik üzerinde farklı etkiler doğurabilecek alternatif politikalar ve 

bu politikaları yaşama geçirebilecek farklı iktidar seçenekleri konusunda 

benzer bir sansürün uygulandığından sözetmek mümkündür. 

Bu çalışmada çözümlenen araştırmaların bulgularının “doğruladığı” ve 

anaakım iktisadın temel varsayımlarıyla uyumlu önkabullerin de, neoliberal 

politikaların dayandığı -yine anaakım iktisat çerçevesinde kalan- temel 

argümanlarla örtüştüğü düşünülebilir. Bunlardan birisi piyasaların, rekabetin 

ve fiyat mekanizmasının üretimi düzenleyebilecek optimum mekanizmalar 

olduğu yönündeki önkabuldür (Guerrien, 1999, s.9-10). Çözümlenen 

araştırmalarda örneğin kredi piyasasındaki işleyiş kusurlarının eğitim 

kaynaklarının dağılımı üzerinde olumsuz etkide bulunacağına ilişkin bulgunun 

                                                 
24 Bakınız: Norris, E. D., Gradstein, M. (2004). The Distributional Bias of Public Education: 
Causes and Consequences. IMF Working Paper.  
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piyasalara ilişkin yukarıdaki bu temel önkabule dayandığı söylenebilir. 

Neoliberal eğitim politikalarının parçası olan eğitimin özelleştirilmesi, 

ticarileştirilmesi, kamusal finansmanından özel finansmana geçiş ve eğitim 

emekçilerinin çalışma koşullarının esnekleştirilmesi uygulamalarının da, 

piyasaları, rekabeti ve fiyat mekanizmasını olumlayan aynı önkabule 

dayandığı ileri sürülebilir.   

 Çözümlenen araştırmaların bulgularının “doğruladığı” ve neoliberal 

eğitim politikalarıyla tutarlı olan varsayımlardan bir diğerinin, eğitim ve 

yetiştirme yoluyla insan sermayesi stoğuna yapılacak yatırımların ekonomik 

çıktıyı arttıracağı yönündeki önerme olduğu ileri sürülebilir. Kalkınmacı eğitim 

politikalarında eğitimin büyümenin kaynaklarından birisi olarak 

değerlendirilmesi ve eğitimin devlet tarafından finanse edilmesiyle sözü edilen 

varsayımın tutarlı olduğu düşünülebilir.  

Çözümlenen araştırmaların bulgularının “doğruladığı” önkabullerden 

birisi de bireyin kendisine yaptığı insan sermayesi yatırımının artan verimlilik 

üzerinden ücretine yansıyacağı yönündeki önermedir. Eğitimin, bireyin 

ücretinin artması gibi bireysel faydaları olduğu ve bu nedenle eğitim maliyetini 

eğitim hizmeti alanların kendilerinin karşılamaları gerektiği yönünde 

yorumlanabilen bu önermenin, neoliberal eğitim politikalarının eğitimde özel 

finansman uygulamalarının dayandığı temel gerekçelerden birisi olduğu 

söylenebilir.  
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BÖLÜM V  
SONUÇ ve ÖNERİLER 

 Bu bölümde bu çalışmada ulaşılan temel sonuçlar ve bu çalışma 

çerçevesindeki öneriler okuyucuyla paylaşılmıştır.  

 
Sonuç 

Bilim ve eğitim kurumları politik sistemlerin parçası olmaları ve ideoloji 

üretme işlevleri dolayısıyla daima izlenen, eleştirilen, üzerinde baskı 

kurulmaya çalışılan, içinde mücadelelerin kesintisiz sürdüğü kurumlar 

olagelmişlerdir. Bilim kurumlarının ve bilim insanlarının içinde yaşadıkları 

koşullarla etkileşimleri dikkate alındığında, bilim pratiğinin de kaçınılmaz 

olarak bu koşullardan etkileneceği ve bu koşulları etkileyeceği düşünülebilir. 

Bir başka ifadeyle bilimin, tarihsel koşullarla ve büyük ölçüde çeşitli toplumsal 

öznelerin mücadeleleriyle nitelenen bir toplumsal çevreyle doğrudan veya 

dolaylı olarak etkileşmekte olduğu söylenebilir. Bu çalışmayla anaakım eğitim 

iktisadının da bu güç mücadelelerinin ortaya çıkardığı koşullar ve ihtiyaçlarla 

(ve çıkarlarla) etkileşerek doğduğu ve “gelişmekte” olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

Bu çalışmada ulaşılan sonuçlardan bir diğeri bilim insanlarının fildişi 

kulelerinde “yalnızca bilmek için” bilimsel faaliyet sürdürdüğü yönündeki 

düşüncenin bir yanılsama olduğu ve bilimin bilgi üretimi dışında da birçok 

önemli toplumsal çıktısı olduğu yönündedir. Örneğin “objektiflik”, “değerden 

arınık olma” ve “genelgeçerlik” vb. sıfatlarla nitelenen “bilimsel” bilginin, 

herhangi bir çıkarın dolaylı veya örtülü ifadesi olan herhangi bir ideolojinin 

etki alanını genişletmek için kullanılabilmekte olduğu söylenebilir. Bu 

çerçevede, anaakım eğitim iktisadının özel mülkiyet, piyasa, sermaye 

birikimi, eşitsizlikler, vb. konularla ilgili varsayımlarının, modellerinin ve 

ulaştığı bulguların “bilimsellik” etiketiyle sunularak egemen toplumsal güçlerin 

ihtiyaç ve çıkarlarına uygun bir “iktisat ideolojisinin” yaratılmasına katkı 

koydukları sonucuna varılmıştır.  

Bu çalışmayla ulaşılan sonuçlardan bir diğeri anaakım eğitim 

iktisadının, egemen toplumsal güçler karşısında “özerk” olmadığı yönündedir. 

Bu çalışmada çözümlenen ve değerlendirilen anaakım eğitim iktisadı 

araştırmalarının bir kısmının, politika üreten kurumların kadrolu 
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araştırmacıları tarafından doğrudan politikalara rehberlik etmek amacıyla 

üretildikleri, bir bölümünün ise egemen politikaların argümanlarını 

destekledikleri bulgulanmıştır. Anaakım eğitim iktisadına yönelik literatüre 

geçmiş bu yöndeki birçok başka eleştiriye rağmen, anaakım eğitim 

iktisatçılarının, disiplinlerinin objektif, değerden arınık, özerk ve tarafsız olup 

olmadığına ilişkin herhangi bir şüphe taşımadıkları ve bu konudaki disipliniçi 

tartışmaların yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.  

Bu çalışmada anaakım eğitim iktisadı araştırmalarının dayandığı 

pozitivist paradigmanın bu araştırmaların kapsam konularının belirlenmesi ve 

yöntem seçiminin çerçevesini çizdiği ve dolayısıyla belli ölçüde ulaşılan 

bulguları da etkilediği sonucuna varılmıştır. Daha özlü bir anlatımla bu 

çalışmayla, dayanılan bilim paradigmasının araştırma sürecinin bütün diğer 

boyutları üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Öneriler 
Uygulamaya Dönük Öneriler 
 1- Bilimi ve eğitimi toplumsal güç ilişkilerinden soyutlayan teknisist 

bakışın tehlikeleri konusunda kamuoyu bilgilendirilmelidir.  

 2- Eğitim ekonomi politiği disiplini ile ilgili dersler daha yaygın olarak 

ders programlarında yer almalıdır.  

 

Araştırma Önerileri 
1- Anaakım iktisadın kuramsal ve yöntembilimsel temellerine farklı 

perspektiflerden yaklaşan yeni araştırmalar yapılmalıdır.  

 2- Anaakım iktisadın “sömürgeleştirdiği” çeşitli disiplinlerin akademik ve 

politik konumlarını ekonomi politik perspektiften çözümleyen ve değerlendiren 

yeni çalışmalar yapılmalıdır. 

 3- Eğitim iktisadı alanında pozitivist paradigmanın sınırlılıklarını aşan 

farklı kuramsal ve yöntembilimsel çerçevelere dayanan araştırmalar 

yapılmalıdr. 
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