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ÖZET 

POST OTĠSTĠK ĠKTĠSAT ÇERÇEVESĠNDE 2008 GLOBAL EKONOMĠK 

KRĠZĠ VE TÜRKĠYE 

Post Otistik Ġktisat Hareketi, 2000 yılının baĢlarında Fransa‟da önde gelen 

kurumların birinde öğrenim gören bir grup iktisat öğrencilerinin yayımladığı bir 

bildiriyle baĢlamıĢtır. Harekete göre, egemen öğreti ekonomide ortaya çıkan 

sorunları çözememekte hatta daha da derinleĢtirmektedir. Ayrıca iktisat eğitimindeki 

sorunlar ve kurgusal ekonomik modellerde kullanılan aĢırı matematiksel ifadeler, 

iktisadın gerçek dünyayı algılayamamasına yol açmaktadır.  

Mevcut iktisat sisteminin toplumun beklentilerini, isteklerini, gereksinmelerini 

karĢılamakta yetersiz kaldığı zamanlarda yöntem ve sistem tartıĢmaları artmaktadır. 

Sorgulamanın baĢlaması yeni bir iktisadi akımın oluĢması için zemin 

hazırlamaktadır. Özellikle son yıllarda egemen iktisat görüĢü olan Neo-klasik iktisat 

kuramına getirilen eleĢtiriler bu bağlamda önem kazanmaktadır. Son dönemde 

eleĢtiriler yoğunlaĢarak yaĢanan küresel ekonomik krize yol açan temel sebebin Neo-

klasik sistemin olduğu yönünde geliĢmiĢtir.  

2008 global ekonomik krizinin 1929 Büyük Buhran‟dan sonra yaĢanan en 

büyük ekonomik kriz olduğu çoğu iktisatçı tarafından dile getirilmektedir. YaĢanan 

kriz sadece finans krizi değil, finans ve reel sektörü içine alan tam bir ekonomik 

krizdir. BaĢta ABD olmak üzere geliĢmiĢ ülkeler büyük zarar görmüĢlerdir. Türkiye 

ise bankacılık sisteminin 2000 ve 2001 krizlerinden aldığı derslerle 

güçlendirilmesiyle diğer ülkelere oranla daha az etkilenmiĢtir.  

ÇalıĢmanın amacı, son yaĢanan 2008 global ekonomik krizini Post Otistik 

Ġktisat bakıĢ açısıyla Türkiye değerlendirmesini tartıĢmaya açmaktır.  

 

Anahtar kelimeler: Neo-klasik Ġktisat, Post Otistik Ġktisat Hareketi, Ġktisat 

Eğitimi, 2008 Global Ekonomik Kriz, Türkiye 
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ABSTRACT 

2008 GLOBAL ECONOMIC CRISIS IN THE CONTEXT OF POST 

AUTISTIC ECONOMICS AND TURKEY 

In early 2000 in France, Post Autistic  Economics Movement began with a 

declaration issued by a group of economics students studying in one of the leading 

institutions. According to movement, the dominant doctrine couldn‟t solve the 

problems occurring in the economy even further deepens the content of the difficulty. 

In addition, problems in education of economics and extreme mathematical 

expressions used in fictional economic models led to the economics could not 

comprehend the real world. 

In the course of time, the current economic system remains incapable to meet 

society‟s expectations, demands, and requirements, the system and method debate 

has been increasing. The start of the questioning is to prepare the ground work for  

the formation of a new economic trend. Especially in recent years, the dominant view 

of economic theory, criticism of the neo-classical economics is gaining importance in 

this context. Recently, the basic reason that led to criticism by focusing the 

global economic crisis has developed in the direction of the neo-classical system. 

2008 global economic crisis was by far the biggest one since the great 

depression in 1929 and this has been mentioned so by many economists. The crisis 

was not only the financial one, it was a full economic crisis which covered finance 

and corporate sector. Developed countries especially the United States of America 

has exposed to the great harm. In contrast, Turkey‟s banking system has less affected 

compared to other countries since Turkey has its own lesson-learned from 

respectively 2000 and 2001 crises. 

The aim of this study is to open discussion of last 2008 global crisis to 

Turkey‟s assessment from the view point of Post Autistic Economics. 

Keywords: Neo-classical Economics, The Post Autistic Economics Movement, 

Economics Education, The 2008 Global Economic Crisis, Turkey 
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ÖNSÖZ 

 

Son yıllarda iletiĢim ve biliĢim teknolojilerinin geliĢmesiyle ülkeler arasındaki 

sınırlar ortadan kalkmıĢtır. Dünya ekonomisinin küreselleĢmesiyle birlikte zaman 

zaman bazı ülke ya da bölgelerde ekonomik krizler ortaya çıkmaktadır. Son yaĢanan 

global ekonomik kriz, bu sürecin bir örneğidir. Bu krizin çıkıĢ sebeplerinden bir 

tanesi de piyasada hakim olan sistemdir. Bu egemen öğretiye tepki olarak ortaya 

çıkan Post Otistik Ġktisat Hareketi, iktisat eğitiminin temelinde sorunlar olduğunu, 

verilen iktisat eğitiminin güncel ekonomik sorunlara çözüm üretmede yetersiz 

kaldığını savunmaktadır. Bu çalıĢma, Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin global 

ekonomik krize Türkiye ekseninden bakıĢ açısını tartıĢmayı amaçlamaktadır.  

Bu konuyu öneren ve çalıĢmaya baĢlamamda desteğini esirgemeyen, 

çalıĢmanın tüm aĢamalarında görüĢleriyle katkıda bulunan ve çalıĢmanın 

sonuçlanmasında büyük emeği olan danıĢman hocama teĢekkürü bir borç bilirim.  

Henüz baĢında bulunduğum akademik hayatımın ilk geniĢ kapsamlı çalıĢması 

olan yüksek lisans tezim ortak çabalardan oluĢmuĢtur. 

Son olarak da hayatım boyunca benden desteğini esirgemeyen ve her türlü 

fedakarlığı gösteren değerli aileme saygı ve sevgilerimi sunarım.  

 

 

Niğde, Temmuz 2011  

Mehmet Vahit EREN
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GĠRĠġ 

Günümüz ekonomisinde egemen öğreti olarak kabul gören Neo-klasik kuramın 

ekonomide oluĢan sorunlara çözüm getirmede yetersiz kaldığı öngörülmektedir. Bu 

nedenle de Neo-klasik öğretinin varlığı ve geçerliliği sorgulanmaya baĢlamıĢtır. 

YaĢanan son küresel ekonomik krizle beraber bu sorgulama bir ihtiyaç haline 

gelmiĢtir. Bununla birlikte, 2008 ekonomik krizinin ilk iĢaretlerinin, Post Otistik 

Ġktisatçıların eleĢtirdiği Neo-klasik iktisat kuramı olacağı öngörülmüĢtür. 

Fransa‟nın saygın üniversitelerinden Ecole Normale Superieure 

Üniversitesinde okuyan bir grup iktisat bölümü öğrencisi, 2000 yılında yayınladıkları 

bildiride ekonomide geçerli olan Neo-klasik iktisat öğretisine ve iktisat eğitiminde 

aĢırı matematik kullanımına eleĢtiri getirmektedir. Bu bildiri, Fransa‟da baĢlayan ve 

tüm dünyaya yayılan, akademi ve öğrenci desteğini alan Post Otistik Ġktisat 

Hareketi‟nin ilk adımı olmuĢtur.  

Hareketin çıkıĢ noktası, iktisatta kullanılan aĢırı matematik kullanımı ve 

iktisadın gerçek dünyadan bağının koparılarak sorunlara çözüm bulmada çaresiz 

kaldığı yönündedir. Dolayısıyla bu hareket, iktisat eğitiminde doğrudan önemli olan 

yanlıĢların ya da eksikliklerin olduğunu dile getirmektedir.  

Dünya ekonomisi, 2008 yılının ortalarında Lehman Brothers gibi bazı büyük 

finans kuruluĢlarının iflas etmesi sonucu, derinleĢerek yayılan bir ekonomik krizle 

sarsılmıĢtır. Ġlk baĢta ABD‟nin mortgage kredilerine bağlı bir çalkantı olarak görülen 

kriz; kısa sürede dünya finans piyasalarına kilit vurmuĢ, birçok finans kurumunun 

batmasına, birçoğunun ise devletleĢtirilmesine sebep olmuĢtur. Son yaĢanan küresel 

ekonomik krizi diğer krizlerden ayıran en temel özelliklerden birisi, bankacılık 

kökenli olmanın ötesinde türev ürünlerin yer alması ve bu ürünlere bağlı sorunların 

küreselleĢen dünyada hızla yayılmasıdır. Bu durum ekonomik sistemle ilgili olarak 

değerlendirme yapılmasını güçleĢtirmiĢ, finansal piyasalarda korku ve belirsizlik kısa 

sürede küresel bir panik ortamı yaratmıĢtır.  

ÇalıĢmada, Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin eleĢtirdiği Neo-klasik kuram, 

krizin ortaya çıkmasında büyük önem arz etmektedir. 2008 yılı ortalarında ortaya 
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çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan küresel ekonomik kriz, pek çok iktisatçı 

tarafından anlaĢılamamıĢtır. Ġktisatçıların kriz sinyallerini algılayamamıĢ olmasıyla, 

geçerli olan neo-klasik iktisat görüĢünün sorgulanması gerektiği ortaya koyulmuĢtur. 

Bu konuda, Post Otistik Ġktisat görüĢlerinin dikkate alınması gerektiği ve en kısa 

zamanda iktisatta reform yapılması gerektiği gün yüzüne çıkarılmıĢtır.  

Günümüzde hakim iktisat görüĢü olan Neo-klasik sistemin, son dönemde 

yaĢanan global ekonomik krizin temel sebebi olduğu görüĢü yaygınlaĢmaktadır. Bu 

sistem, ekonomik krizlere çözüm bulamamakta hatta derinleĢmesine yol açmaktadır. 

Post Otistik Ġktisat Hareketi, iktisat öğrencilerinin kendilerine öğretilen neo-klasik 

kuramın egemenliğindeki iktisadın sorunlarının olduğunu ileri süren ve çözüm 

yolları geliĢtirmeye çalıĢan bir harekettir. Bu çalıĢmada, Post Otistik Ġktisat 

çerçevesinde son dönemde yaĢanan global ekonomik krizin Türkiye kapsamında 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

ÇalıĢmanın amacı; yapısı, nedenleri, sonuçları ve alınan önlemlerle 2008 

global ekonomik krizinin Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin savunduğu görüĢler 

çerçevesinde açıklayarak Türkiye açısından tartıĢma ortamı yaratmaktır.  

ÇalıĢmada global ekonomik krize farklı bir bakıĢ, Post Otistik Ġktisat Hareketi 

ile kazandırılmaya çalıĢılmıĢtır. Global ekonomik kriz literatüründe yapılan 

çalıĢmaların çoğunda, farklı ülkelerin farklı ekonomik yapıları olduğunun dikkate 

alınmadığı görülmektedir. Bu durumda tek bir ülke için yapılan analizler daha da 

önem kazanmaktadır. Bu sebepten ötürü çalıĢmada, dünyada yaĢanan baĢlıca 

sistemden kaynaklanan krizler irdelenmekte, kendine özgü nitelikleri olan Türkiye 

ekonomisi incelenmektedir.  

Tez çalıĢmasının ilk bölümünde egemen iktisada tepki olarak ortaya çıkan Post 

Otistik Ġktisat Hareketi çerçevesinde iktisat eğitiminde ve günümüz ekonomik 

sisteminde egemen öğreti olan Neo-klasik iktisat hakkında bilgi verildikten sonra 

otistik bilim ve ardından Post Otistik Ġktisat Hareketi‟ne değinilecektir.  

 Ġkinci bölümde global ekonomik krize kavramsal olarak giriĢ yapıldıktan sonra 

ekonomik krizin tanımı ve çeĢitleri, kapsamı ve bulaĢıcılığı açıklanacaktır. Ardından 

kriz modellerine değindikten sonra kriz kuramları kapsamında iktisat okullarının 

krizlere bakıĢlarından bahsedilecektir. Kriz yaratan sistemin kapitalizm olduğunu 
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belirttikten sonra bazı sistemden kaynaklanan; 1929 Büyük Dünya Krizi, 1970 Petrol 

ġoku, 1997 Asya Krizi incelenecektir. 2008 global ekonomik kriz kapsamında 

küreselleĢme ve kriz arasındaki iliĢki, krize yol açan etmenler ile dünya ekseninde 

krizin bıraktığı ekonomik miras ve alınan önlemler hakkında detaylı bir bilgi 

verilecektir.  

Son bölümde ise 2008 global ekonomik krizin etkilerini ve alınan önlemleri 

açıkladıktan sonra Post Otistik Ġktisat bakıĢ açısıyla global ekonomik kriz hakkında 

bilgi verilecektir. ÇalıĢmanın ana temasını oluĢturacak olan Post Otistik Ġktisat, 2008 

global ekonomik kriz ve Türkiye üçgeni yorumlanarak krize Türkiye açısından yeni 

bir bakıĢ açısı kazandırılmaya çalıĢılacaktır.   
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

NEO-KLASĠK ĠKTĠSAT TEKELĠNE ELEġTĠREL BAKIġ: 

POST OTĠSTĠK ĠKTĠSAT 

ÇalıĢmanın bu ilk bölümünde, günümüz ekonomisinde hakim öğreti olan Neo-

klasik iktisat öğretisine tepki olarak ortaya çıkan, bu öğretiye eleĢtiriler getiren Post 

Otistik Ġktisat Hareketi tartıĢılacaktır. Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin savunduğu 

görüĢler ile ilgili bilgi vermeden önce Neo-klasik iktisat ele alınacaktır. Ayrıca 

Türkiye‟de Post Otistik Ġktisat Hareketi‟ne destek verenlerin görüĢlerine de yer 

verilecektir. 

1.1. EGEMEN ĠKTĠSADA TEPKĠ: POST OTĠSTĠK ĠKTĠSAT 

ÇalıĢmanın bu bölümünde, egemen iktisat görüĢü Neo-klasik iktisat, otistik 

bilim ve ardından hakim iktisat görüĢüne tepki olarak ortaya çıkan Post Otistik 

Ġktisat Hareketi hakkında bilgi verilecektir.  

1.1.1. Egemen Ġktisat GörüĢü: Neo-klasik Ġktisat 

Neo-Klasik kuram iktisatta “hakim görüĢ”olma konumunu yüzyıldan fazla bir 

süredir korumaktadır. Klasikler sanayi kapitalizminin baĢlangıcında yaĢamıĢ olmakla 

beraber, süreçte hız kazanan sanayileĢme ve kentleĢme, pek çok toplumsal sorunu da 

beraberinde getirmiĢtir. Klasik teorinin temel taĢını oluĢturan laissez-faire ilkesi, 
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ortaya çıkan toplumsal sorunlar sonucunda devletin giderek ekonomiye daha fazla 

müdahale etmesi sonucu zedelenmeye baĢlamıĢ ve 19. yy.‟ın sonunda, kapitalizme 

yöneltilen Ģiddetli eleĢtiriler, toplumsal düzen konusunda tarafsız kalmayı imkansız 

hale getirmiĢtir
1
. 

Günümüzün iktisat öğrenimi ve araĢtırmalarında Neo-klasik iktisat kuramı 

egemendir. Neo-klasik iktisat kuramı 20. yüzyılın çift kutuplu dünyasında özellikle 

Amerikan kapitalizminin desteğini alarak ana akım haline gelmiĢtir. Ana akımla 

kastedilen, iktisat eğitiminin temeline yerleĢtirilmiĢ olması ve iktisadi çalıĢmaların 

%95‟inin kuramsal referans kaynağı olmasıdır. Günümüzde, Türkiye de dahil serbest 

piyasa ekonomisini benimsemiĢ olan ülkelerin üniversitelerinin iktisat bölümlerinde, 

lisans ve lisansüstü öğrencilerine giriĢ derslerinden baĢlayarak Neo-klasik iktisat 

kuramı çerçevesinde oluĢturulmuĢ olan modeller öğretilmektedir
2
. Bu kapsamda 

Neo-klasik iktisat teorisi, varsayımları ve matematik ile iliĢkisi detaylı bir Ģekilde 

incelenecektir.  

1.1.1.1. Neo-klasik Ġktisat Teorisi 

Neo-klasik iktisadın amacı “piyasa ekonomisinin çalıĢmasını anlamaya ve 

öngörmeye çalıĢmak” olarak tanımlanabilir. Bu amaca ulaĢmak için kullandığı 

yöntem ise deneyimlerden yola çıkarak varsayımlar türetmek ve bu sonuca 

dayanarak ekonominin davranıĢına iliĢkin doğrulanmıĢ öngörülerde bulunmaktır
3
. 

Modern Neo-klasik teorinin genel hatlarını L. Walras‟ın (1834-1910) çizdiği 

söylenmektedir. Walras ile aynı dönemin bilim adamı olan A. Marshall (1842-1924), 

Adam Smith geleneğini devam ettirerek kısmi denge analizini kullanmıĢ ve tek 

piyasalarda kısmi denge üzerinde durmuĢtur. Ayrıca analizinin zaman aralıklarını 

içermemesi, genel bir denge modeline ulaĢabilmesini engellemiĢtir. Walras bu 

zorluktan kaçınmak için statik bir model kullanmayı tercih etmiĢtir. Bu gerçekçi bir 

                                                 
1
 Bernard GUERRIEN (1999), Neo-klasik Ġktisat, (Çev. Ertuğrul Tokdemir), ĠletiĢim Yayınları, s.9, 

Ġstanbul. 
2
 Hasan DUDU (2003), “Neo-klasik Ġktisat Kuramının Genel Çerçevesi ve EleĢtirisi”, Aydınlanma 

1923 Dergisi, s.28, http://hasan.dudu.gen.tr/images/stories/pdf/48-08.pdf (22.05.2010). 
3
 Gökmen Tarık ACAR (2010), “Egemen Ġktisat GörüĢünün Son Dönemdeki EleĢtirisi: Post Otistik 

Ġktisat Hareketi”, s.2, http://www.ceterisparibus.net/metodoloji/pae.htm (10.05.2010). 

http://hasan.dudu.gen.tr/images/stories/pdf/48-08.pdf
http://www.ceterisparibus.net/metodoloji/pae.htm
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model değildir, ancak Walras analizi bu yöntemleriyle matematiksel analizin de 

önünü açmıĢtır. Statik bir modelin tıpkı fizik gibi matematiksel bir yapı üzerine 

kurulması çok daha kolaydır. Bu yüzden bu statik model iktisadın “doğal bilimler 

gibi bir bilim” olma yolundaki ilerleyiĢinde çok önemli bir rol oynamıĢtır. Pareto, 

Hicks ve Samuelson gibi isimlerin ürettiği kavramlar ve uyguladıkları zekice 

yöntemler tam rekabet ve pareto optimumu gibi bazı göz alıcı kavramların ortaya 

çıkmasını sağlamıĢtır
4
. 

Neo-klasik iktisat 1870‟lerden itibaren akademik iktisat dünyasına egemen 

olmuĢtur. Nitekim o yıllardan itibaren iktisadın temel ders kitabı, Marshall‟ın 

“ilkeleri” olmuĢtur. Bu durum Keynesçiliğin yükselmesine kadar sürmüĢtür. Ancak 

bu duruma bakarak Neo-klasik iktisadın 1870‟ler ile 1930‟lar arasında ağırlık taĢımıĢ 

bir iktisat yaklaĢımı olduğunu söylemek doğru olmamaktadır. Neo-klasik iktisat 

ortaya çıktığı dönemden itibaren günümüze kadar yöntemi, öncüleri, varsayımları ve 

kavramları ile akademik iktisada egemen olmuĢtur
5
. 

Neo-klasik iktisatçıların görüĢleri iktisat literatüründe “Piyasa Ekonomisinin 

BaĢarısızlığı” olarak da bilinmektedir. Neo-klasik Ġktisat, Klasik Ġktisada önemli bir 

katkı olarak kabul edilse de, piyasa ekonomisinin tek baĢına optimumu sağlamaktan 

uzak olduğunu ve bu nedenle kamu ekonomisine gerek olduğunu savunmaktadır. 

Neo-klasikler‟e göre piyasa ekonomisini baĢarısızlığa uğratan baĢlıca faktörler; tam 

rekabetin gerçekleĢtirilememesi, içsel ekonomiler, dıĢsal ekonomiler, kamusal 

malların üretilme zorunluluğu ve marjinal maliyetin sıfır olduğu üretim 

faaliyetlerinin varlığıdır.  

Neo-klasikler; 

 Aksak rekabetin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılmasını savunur.  

 Pozitif dıĢsallığın bulunduğu alanlardaki faaliyetlerin devletçe desteklenmesini, 

negatif dıĢsallığın bulunduğu faaliyetlerin de ya bizzat devletçe yapılmasını ya da 

bu faaliyetleri yapan özel birimlerin düzenleyici vergiler gibi kurallara tabi 

tutulmalarını savunurlar.  

                                                 
4
 Cihan YÜKSEL (2005), “Ġktisat Eğitiminde Metodoloji Sorunu”, Son Baskı Dergisi, Yıl:2, Sayı: 6, 

Haziran, s.1, http://www.sonbaski.com/haziran2005cihan.htm (22.05.2010). 
5
http://www.ekodialog.com/Konular/neoklasik_iktisat.html   (17.08.2010). 

http://www.sonbaski.com/haziran2005cihan.htm
http://www.ekodialog.com/Konular/neoklasik_iktisat.html
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 Pozitif içselliğin söz konusu olduğu faaliyetlerin KĠT‟ ler aracılığıyla bizzat 

devletçe yerine getirilmesini savunurlar.  

 Tam kamusal mallar dıĢında yarı kamusal, doğal tekel, malların da kısmen 

devletçe üretilmesini savunurlar.  

 Emek-değer teorisinden ziyade malların faydalılık dereceleri üzerinde 

durmuĢlardır.  

 Toplumsal uyumun sınıflararası iliĢkilerden değil, bireysel faydadan 

kaynaklandığını savunurlar.  

 Ġktisadi faaliyet ve teorilerin matematiksel analizini yapmıĢlar, bunun için daha 

çok akılcı, soyutlayıcı statik denge analiz yöntemlerini kullanmıĢlardır
6
.  

 Ġnsanların rasyonel tercihleri vardır.  

 Bireyler faydayı maksimize ederken, firmaların hedefi ise karlarını maksimize 

etmektir. 

 Ġnsanlar, bağımsız ve tam bilgileri temelinde hareket etmektedir
7
. 

Günümüzde egemen iktisat görüĢü Neo-klasik iktisat olarak kabul 

edilmektedir. Bu sebepten Neo-klasik iktisadın temel varsayımlarının bilinmesi, 

yapılan eleĢtirilerin doğru değerlendirilebilmesi açısından önemlidir.  

1.1.1.2. Neo-klasik Ġktisat Teorisinin Temel Varsayımları 

Neo-klasik iktisat teorisinin temel varsayımları baĢlıca tam rekabet, fiyat 

mekanizması, eksiksiz bilgi, bölüĢüm teorisi, üretim teorisi ve zaman teorisidir.  

Tam Rekabet: Piyasanın tam rekabet teorisine göre iĢlediği varsayılmaktadır. 

Burada aslında vurgulanan tam rekabetten çok ademi merkeziyetçiliktir. Bu durumda 

kaynakların tahsisini her hangi bir merkezi kurum yapmamaktadır. Kaynakların 

tahsisi ve etkin kullanımındaki baĢarı, serbest iĢleyen piyasa mekanizmasının baĢarısı 

                                                 
6
 CoĢkun Can AKTAN (2000), “Politik Ġktisat”, Anadolu Matbaası, Ġzmir, http://www.canaktan.org/ 

ekonomi/iktisat-okullari/okullar/neo-klasik-iktisat.htm (22.05.2010). 
7
E. Roy WEINTRAUB (2002), “Neoclassical Economics”, The Concise Encyclopedia of Economics, 

http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html (17.08.2010). 

http://www.canaktan.org/%20ekonomi/iktisat-okullari/okullar/neo-klasik-iktisat.htm
http://www.canaktan.org/%20ekonomi/iktisat-okullari/okullar/neo-klasik-iktisat.htm
http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html
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sayılmaktadır
8
. Bu mekanizmanın baĢarılı olup olmadığı konusu, ekonomide yaĢanan 

sorunlarla birlikte tartıĢma ortamı bulmuĢtur. 

Tam rekabet kavramı Neo-klasik iktisadın en temel varsayımı olmakla birlikte 

gerçeklikten en uzak varsayımın da bu olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. 19. 

yüzyılda makine üretimindeki artıĢ sebebiyle dünya ticaretinde tam rekabetin 

sağlanması yönünde bir hareket olmuĢtur. Bununla birlikte tam rekabetin farklı yanı, 

satıĢın açık arttırma ile gerçekleĢmesidir. Bu bazı özel ürünler için hala geçerli 

olmakta fakat ürün farklılaĢtırmasına giden üreticiler için bütünüyle ortadan 

kalkmıĢtır. SanayileĢen ülkelerde gün geçtikçe önem kazanan hizmetler için açık 

arttırma hiçbir zaman var olmamıĢ ve bu yüzden ticaret her zaman eksik rekabet 

koĢulları içinde sürmüĢtür. Üretim faktörleri için de emek piyasasında açık artırma 

çoktan tarihe karıĢmıĢ, finans piyasaları için ise hiçbir zaman kullanılmamıĢtır. Tam 

rekabet kavramı yerine ürün farklılaĢtırmasını koyduğumuzda ise MC=P olarak ifade 

edilen marjinal maliyet fiyatlaması için herhangi bir beklenti kalmayacaktır. Bu da 

Pareto optimumu noktasına ulaĢılmasını engelleyecektir. Bu sebeple genel bir denge 

noktasına ulaĢmak imkansız hale gelecektir. 

Neo-klasik iktisat, rekabete bir süreç olmaktan çok bir durum olarak 

bakmaktadır. Mükemmel rekabeti, aynı ürün, fiyat yapısı, üretim teknikleri ve piyasa 

bilgilerine sahip büyük firmaların sayısı ile tanımlamaktadır. Fakat gerçek hayatta 

rekabet, firmaların kendi karlılık durumunu yeniden tespit etme, sürekli araĢtırma 

sürecidir
9
. 

Arz ve talep yasalarına bağlı piyasa ekonomilerinin, herkesin yararına uyan ve 

dengeli bir iĢleyiĢe sahip olduğunu savunurlar. Neo-klasik iktisatçılar kurguladıkları 

modelde tam rekabet piyasasını, yani ideal bir piyasayı benimsemektedir. Bu piyasa, 

fiyatları öneren ve karar birimlerinin bu önerilen fiyatlara dayanarak oluĢturdukları 

dileklerini kabul eden tek merkezdir
10

.  

                                                 
8
 Arif ERSOY (2008), Ġktisadi Teoriler ve DüĢünceler Tarihi, Nobel Basımevi, 3. Baskı, s.461, 

Ankara. 
9
http://www.paecon.net/PolicyImplications.htm (09.03.2010). 

10
 Esin CANDAN ve Avni Önder HANEDAR (2005), “Ġktisat Neden Kapalı Bir Kutudur? Hakim 

Ġktisadın Değer Yargısı-Sınama ĠliĢkisi”, Ekonomik YaklaĢım Dergisi Kongreler Dizisi (IV), Gazi 

Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, 12-14 Ekim, s.3, Ankara. 

http://www.paecon.net/PolicyImplications.htm
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Tam rekabet, denge kavramı için vazgeçilmez bir faktör olmakla birlikte 

gerçeklikle hiçbir iliĢkisinin olmaması, bu varsayım üzerine kurulan anlayıĢın zaman 

zaman aksamasına ve ciddi tepkiler almasına yol açmaktadır
11

. 

Fiyat Mekanizması: Toplumsal ve ekonomik denge bireysel dengenin 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Tüketicilerin davranıĢlarındaki rasyonellik, onların 

sınırsız gereksinmeleri ile sınırlı olanakları arasında bir dengenin kurulmasını 

sağlamaktadır. Bu durum, tüketici davranıĢındaki eĢ-marjinallik ilkesi
12

 ile ortaya 

çıkmakta, tüketiciler her mala yaptıkları harcamanın son biriminden elde ettikleri 

faydayı eĢitledikleri zaman bireysel denge optimal olmaktadır. Aynı ilkenin üretici 

davranıĢında uygulanması, üreticilerin üretim araçları ve iĢgücüne veya Neo-klasik 

deyimle üretim faktörlerine yaptıkları harcamanın son biriminden elde ettikleri 

kazancı eĢitlemelerini gerektirir. Fiyat mekanizması, fayda ve kar maksimizasyonu 

amaçlarını bağdaĢtırarak bireysel ve toplumsal dengeyi bir arada gerçekleĢtirir. 

Tüketici ve üreticilerin maksimizasyona dönük davranıĢları veri kaynakların 

sınırlaması ve seçim ile üretim olanaklarının sınırlaması Ģeklinde iki türlü 

sınırlamaya tabidir. Fayda ve kar maksimizasyonunun veri kaynakların sınırlamasına 

tabi olması, Neo-klasik iktisadın temel uğraĢısının kıt kaynakların alternatif 

kullanımlar arasındaki optimum dağılımı Ģeklinde ortaya çıkması sonucunu 

doğurmaktadır. Fiyat mekanizması veri kaynakların optimal dağılımını sağlamakta, 

hangi malların, hangi yöntemlerle, ne miktarlarda üretileceği sorunlarını 

çözümlemektedir. Kaynak dağılımındaki optimalite normu da yine rasyonel 

davranıĢların amaçladığı fayda ve kar maksimizasyonudur; optimal kaynak dağılımı 

tüketici faydasını ve üretici karını maksimize eden dağılımdır
13

.  

Eksiksiz Bilgi: Ele alacağımız üçüncü temel varsayım teknolojiye iliĢkin tam 

bilgi varsayımıdır. Bu varsayım, genellikle açık biçimde ifade edilmemekle birlikte 

“veri” olarak ele alınan teknolojinin içinde her zaman vardır. Bu varsayımın yokluğu 

durumunda firmaların optimum boyutta olmasının ve piyasadaki firmaların tam 

rekabeti sürdürmek için doğru sayıda olmasının hiç bir garantisi yoktur. EĢit olmayan 

teknolojik bilgi, bazı firmaların bu üstünlüklerini kullanarak piyasayı sömürmesine 

                                                 
11

 ACAR (2010), s.3-4. 
12

 EĢ-marjinallik ilkesi, fayda, getiri, maliyet vs.‟nin eĢitlenmesi ilkesidir. 
13

 Yılmaz AKYÜZ (1977), Sermaye-BölüĢüm-Büyüme, Ankara Üniversitesi, Ankara, s.92-93. 
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yol açabilmektedir. Örneğin çok büyük miktarlarda üretim yapabilen bir firma 

piyasayı kontrol altına aldığında tam rekabet yok olmaktadır.  

EĢit bilgi varsayımı belki küçük firmalardan oluĢan endüstriler için belli bir 

oranda geçerli olabilir ancak, günümüzde birçok sektörde firma boyutları birbirinden 

çok farklı olabilmekte ve teknoloji seviyesi de firmadan firmaya değiĢmektedir. EĢit 

bilgi varsayımı, teknolojik değiĢimin tüm firmaları eĢit olarak etkilediğini 

varsaymakta fakat ilerlemelerin tarihine baktığımız zaman yeniliğin genellikle tek bir 

firmada baĢladığı, daha sonra diğer firmalara aĢamalı olarak yayıldığı görülmektedir. 

Örneğin Phillips firması, araĢtırma-geliĢtirme konusunda yapabildiği büyük miktarda 

harcamalar sayesinde Compact Disc teknolojisini ilk geliĢtiren firma olmuĢtur. Bu 

özelliğiyle de rakiplerine karĢı büyük bir üstünlük elde etmeyi baĢarmıĢtır. Yukarıda 

dile getirilenler ıĢığında tam bilgi varsayımının önemli bir analitik araç olmakla 

birlikte gerçek ekonomik iliĢkilerin iĢleyiĢinde açıklayıcı bir faktör olmaktan uzak 

olduğu görülmektedir
14

. 

Bölüşüm Teorisi: Kapitalist sisteme bağlı ekonomistler, gelir dağılımı olayını, 

çok sade olarak açıklamaktadır. Bir kuramsal örnek alınarak denilmektedir ki, belli 

üretim mallarına ve hizmet sunma olanaklarına sahip her kiĢi, belirli bir dönem 

içinde ürettiği mal ve hizmetleri ortak olan bir fona, baĢka bir deyiĢle toplam üretime 

katılmaktadır. Herkes getirmiĢ olduğu mal ve hizmetler karĢılığında ve ölçüsünde 

istediği, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri bu fondan sağlamaktadır. O halde, bu 

iĢleyiĢ içinde sosyalist düĢüncenin kabul etmiĢ olduğu herkese ihtiyacına göre ve 

herkesten yeteneğine göre ilkesi söz konusu değildir. Kapitalist sistem ya da bir 

pazar ekonomisi içinde herkes toplam üretime katkısı ölçüsünde bir pay sahibi 

olacaktır. Bilinmektedir ki, kapitalist sistem içinde üretim malları, genellikle özel 

kiĢilerin Ģirket ve derneklerin mülkiyetindedir. Bu durumda, yukarıda ulusal fon diye 

adlandırılan toplam üretim veya hasıla, kiĢilerin çalıĢmalarının yarattıkları 

değerlerden, üretim araçlarına sahip olanların üretici çalıĢmalarının sonuçlarından 

oluĢmaktadır. Böylece, her kiĢi bu toplam üretimin doğmasına katkısı ölçüsünde bir 

pay, hisse almaktadır. Dolayısıyla, daha çok pay alabilmek için kiĢi daha çok 

                                                 
14

 ACAR (2010), s.4. 



20 

çalıĢmak, daha etkili olmak gereksinimini duymaktadır. Kapitalist sistemin bu 

dağılım ve bölüĢüm ilkesi kiĢiyi böyle olmaya özendiren, mecbur eden bir unsurdur.  

Bu gelir dağılımı kuramı içinde bir ekonomik mala, bir üretici araca sahip olan 

kimsenin sağlayabileceği gelir, serbest piyasa ekonomisi içinde, baĢka bir deyimle 

uzun dönemde ve rekabet koĢulları altında arz ve talep durumu tarafından belirlenme 

eğilimi vardır. Öyle ki, sonunda, sağlanan gelir, üretici aracın marjinal verimliliğine 

eĢit olur. Ancak bu dağılım kuramının modele uygun bir biçimde iĢleyebilmesi için, 

serbest piyasa, eĢ bir deyimle, tam rekabet koĢullarının bir arada bulunmasına ihtiyaç 

vardır ve rekabet koĢulları altında, baĢka bir deyimle serbest piyasa ekonomisi içinde 

arz ve talep durumu tarafından belirlenmektedir. Öyle ki, sonunda sağlanan gelir, söz 

konusu olan üretici aracın marjinal verimliliğine eĢit olur. Belli bir ölçü içinde de 

olsa, gelir dağılımı, kapitalist sistem içinde baĢı boĢ ve herkes ne alabilirse alsın 

biçiminde değil, bir dizi ekonomik, sosyal ve siyasal düĢüncelerin etkisi altında 

kalarak oluĢmaktadır. Ama bir gerçektir ki, kapitalist sistemde, gelirin kiĢiler 

arasında eĢit olarak dağılımı söz konusu olmamaktadır. Çünkü, kapitalist sistemin 

kurumlarına karĢı yapılmakta olan davranıĢsal ve yasal karıĢımlar, genellikle bu 

kurumları yok etmeyi düĢünmemektedir, bunun doğal sonucu gelirin, eĢit olmayan 

dağılımıdır. Kapitalist sistemin dağılım felsefesinin temel kuralı budur. Geliri, 

ürettiği malın maliyeti ile bu malın pazardaki satıĢ fiyatının arasındaki farka bağlı 

olan kiĢi, talebin yüksek olması durumundan daha çok, az olması durumunda daha az 

bir gelir sağlayacaktır. Yeni bir malı piyasaya süren kiĢi veya firma aynı malı 

üretecek rakiplerinin rekabetine uğrayıncaya kadar yüksek bir gelir sağlama olanağı 

elde edecektir. Serbest piyasanın, bu tür sayısız görünümleri hem gelir eĢitsizliğini 

hem de gelirin yüksek ya da düĢük olmasını arkasından getirmektedir
15

. 

Üretim Teorisi: Üretim sürecinin oluĢması için, hangi sistem içinde olursa 

olsun, birtakım kararların alınması gerekir. Bu kararlar, geniĢ ölçüde fiyat iliĢkilerine 

ve kiĢilerin, iĢletmelerin, Ģirket ve derneklerin bu fiyat iliĢkilerine karĢı 

gösterecekleri tepkilere bağlıdır. O halde serbest bir fiyat mekanizması, Neo-klasik 

iktisat düzeninin üretim sürecinin oluĢmasında temel iĢleve sahip bulunmaktadır. 
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Mevcut olan ekonomik düzende, çeĢitli ekonomik malların ve hizmetlerin ne 

miktarda üretilmesi gerektiğini belirleyen, saptayan ve denetleyen merkezi bir 

makam yoktur. Bu sistem içinde kiĢiler, iĢletme ve Ģirketler malları ve hizmetleri 

istedikleri miktarda üretme kararını fiyat iliĢkilerine bağlı olarak almaktadır. Eğer 

tüketicilerin (X) malına karĢı talepleri fazla ve bu mal talebe nazaran az miktarda 

üretilmekte ise, kısa dönemde bu malın her biriminin fiyatı, maliyetinin oldukça 

üstünde oluĢacaktır. BaĢka bir deyiĢle kar marjı yüksek olacaktır. GiriĢimciler 

yönünden böyle bir fiyat-maliyet iliĢkisi, onları, üretimlerini arttırmaya teĢvik eder. 

Fiyat maliyet iliĢkisinin üretici lehine olan bu elveriĢli durumu, baĢka giriĢimcileri ve 

sermaye sahiplerini de (X) malını üretmek için yatırımlara özendirir. Uzun dönem 

içinde rekabet koĢulları altında (X) malının üretimi tüketicilerin toplam fiili 

taleplerine göre ayarlanır ve fiyat-maliyet iliĢkisi denge noktasında istikrarı bulur. 

Uzun dönem içindeki bu ayarlama kuĢkusuz ters yönde de meydana gelebilir. ġayet 

(X) malının üretimi toplam talebin çok üstünde ise, fiyat maliyetin altına düĢer. 

Böyle bir fiyat-maliyet iliĢkisi doğal olarak üretimin kısıtlanmasını ve bir kısım 

marjinal iĢletmelerin piyasadan çekilmelerine yol açabilir. Bu durum, uzun dönem 

içinde (X) malının arz ve talebi arasında dengeyi sağlayarak fiyat-maliyet iliĢkilerini 

genel noktasına getirecektir. Sistemin yürümesini sağlayan en önemli olgu kardır. 

Karın düzeyi üretim etkenlerine sahip kimseleri, bunları üretim için kullanmaya 

özendirmektedir. Bu Ģekilde fiyat-maliyet iliĢkilerine bağlı olarak oluĢan kar, hem 

özendirici hem de düzenleyici bir öğe olarak belirmektedir
16

. 

Fiyat oluĢumunun arz yönünü belirleyen piyasa koĢulları da önemlidir. Sanayi 

giriĢimcileri, rekabet koĢulları altında artan talep ve elveriĢli fiyatlara tepki olarak 

üretimlerini arttırırlar fakat bu artıĢ, fiyatların ancak marjinal bir kar sağlayacak 

düzeye düĢüĢüne kadar sürer. Belirli bir malın üretiminin denetimini elinde tutan 

tekelciler ve tekelci rakipler de kendi mallarına karĢı olan talebe dikkat etmeleri 

gerekmektedir. Fakat, her talep artıĢında, üretimlerini maliyetin üstünde bir fiyata 

satmaya teĢvik edecek bir durum her zaman var olmayabilir. Tersine, belirli bir talep 

ve üretim kapasitesi koĢulu altında verimlilik hacimle sınırlanabilir. Devletin 

ekonomik uğraĢılara karıĢması ve denetimi, Neo-klasik bir ekonomik sistem içinde 
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toplam üretime ve öteki oluĢumlara etki yapar. Gerçekten kapitalist bir sistemde 

devlet bazı malların ve hizmetlerin üretimi ve satıĢını yasaklayabilir. Devlet, bir 

kısım malların üretim ve satıĢını, ücretleri ve çalıĢma koĢullarını düzenler. Devlet 

denetimlerinden sonra, üretim ve dağılım olayı kuĢkusuz yeniden fiyat iliĢkisi 

esasına göre yeni duruma ayarlanır. Fakat, bu ayarlamadan doğan toplam sonuç, 

elbette devlet müdahalesi olmaması durumunda oluĢacak toplam sonucun aynısı 

değildir
17

. 

Zaman Teorisi: Çok önemli bir varsayım da, kararlarla sonuçlar arasında bir 

zaman aralığının bulunmamasıdır. Bu genel denge içinde zorunlu bir koĢuldur, çünkü 

bunun yokluğunda analizimize her bir ekstra faktörü eklediğinizde ortaya çıkacak 

sonuçlar hakkında bir kesinsizlik var olacaktır. Birçok tahminin yapılması da bu 

nedenle imkansız hale gelecektir. Bu varsayım beklentiler ve diğer bazı faktörleri 

“ceteris paribus” içine koyarak bize kısmi denge analizleri için çok faydalı bir araç 

olarak sunsa da bunu, genel denge analizinde yapmamız mümkün olmamaktadır.  

Genel denge durumu için üç temel alternatif varsayım yapılmaktadır.  

Bunlardan birincisi olan statik analizde daha önce de ifade edildiği gibi beklentiler 

tamamıyla yok sayılmaktadır. Bir diğer yaklaĢım olan “durağan durum” (stationary 

state) anlayıĢında ise aktörler geleceğe iliĢkin tahminlerde bulunurken Ģimdiki 

durumlara tepki veriyormuĢ gibi davranırlar. Yine statik bir dünya vardır. Halbuki 

iktisat, piyasada olup bitenleri anlamaya çalıĢırken değiĢimleri ve bunlara verilen 

tepkileri incelemektedir. Üçüncü yaklaĢım olan Arrow-Debreu modelinin temelinde 

ise geleceği Ģimdiki zamana indirgemek vardır. Mevcut kaynaklardan baĢlayarak 

herkesle gelecekteki her tarih için hipotez fiyatlarla anlaĢmalar yaparlar. Elbette bu 

modelin de gerçekle hiçbir bağlantısı yoktur, çünkü geleceğe iliĢkin milyonlarca 

karar verilip milyonlarca anlaĢma yapılması ve geleceğe iliĢkin milyonlarca hipotez 

fiyat kurulması gerekmektedir.  

Kararlar ve sonuçlara iliĢkin bu varsayım, doğrudan zamanın yok sayılması 

sonucunu doğurmaktadır. Ekonomik iliĢkilerin iĢleyiĢinin zaman kavramından 
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soyutlanması, iktisadın gerçek dünyanın varlığından yoksun kurmaca senaryolar 

üretmesinin temel nedenlerinden biridir
18

. 

1.1.1.3. Neo-klasik Ġktisat ve Matematik 

Neo-klasik iktisadın kökenlerinin anlaĢılması özellikle bu ekolün ortaya çıktığı 

dönemin toplumsal, kültürel, ekonomik ve bilimsel ortamı hakkında bilgi sahibi 

olmayı gerekli kılmaktadır. Dönemin bilim ortamının anlaĢılması ise anılan zaman 

diliminde fizik kuramının ulaĢtığı düzeyin ve bu sayede vardığı saygınlığın 

nedenlerinin kavranmasını bir ön koĢul haline getirmektedir. Bu sebepten, Neo-

klasik iktisadın geliĢimini anlayabilmek için Neo-klasik iktisatla, 19. yüzyıl fiziği 

arasındaki iliĢki oluĢturulmalıdır.  

Bu iliĢkiyi Neo-klasik ya da genel olarak ortodoks iktisadı benimsemeyen 

insanlar da kavramalıdır. Çünkü ortodoks iktisat içeren hiçbir eleĢtiriyi göz önüne 

almamakta ve „hariçten gazel okuma‟ statüsüne indirgeyip, tümüyle göz ardı 

edilmesini sağlamaktadır. Ġçeriden eleĢtiri yapabilmenin, dolayısıyla ortodoks iktisat 

biliminin yanlıĢlıklarının ve noksanlıklarının ortaya çıkarılmasının tek yolu ise bu 

iktisatçılarla aynı dili konuĢmaktır. Bu yüzden de marksist iktisatçılar dahil olmak 

üzere, tüm iktisatçıların ortodoks iktisadın dilini biçimlendiren Neo-klasik iktisattan 

haberdar olmaları gerekmektedir. Ortodoks iktisatla ortak dil ve teknikleri 

kullanmadan diyalog kurmak mümkün değildir ve bunu yapmamanın maliyeti de 

marjinal bir iktisatçı olarak kalmak, dıĢlanmak demektir
19

.  

Marx‟ı 130-140 yıl önce matematik öğrenmeye zorlayan ve matematiksel el 

yazmalarını üreten de aynı dili konuĢmanın gerekliliğidir. 1858 yılından itibaren 

matematikle uğraĢmaya baĢlayan Marx‟ın baĢından beri aklında olan matematiğin 

politik iktisada uygulanması ve bu çalıĢmaların 1870‟lerde hız kazanması da tesadüf 

olmamıĢtır. Bu nedenle tamamıyla farklı bir bakıĢ açısı, hatta ideoloji benimseseniz 

bile Neo-klasik iktisadı anlamamız ve onun kullandığı tekniklere hakim olmamız 

gerekmektedir. Aynı Ģey ortodoks iktisatçılar için de gerekli olmuĢ, zamanında 
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Böhm-Bawerk ile Wieser, Marksist emek-değer kuramının Almanya‟da yayılmasını 

engellemek için büyük çaba göstermiĢler ve bunlara daha sonra Cassel ve Pareto da 

eklenmiĢtir. Örneğin Wieser, kendisinin sosyalistlere karĢı sürekli konuĢma yapmak 

zorunda kaldığından ve bunu da ortak bir dil kullanmadan yapmanın olanaksız 

olduğundan Ģikayet etmektedir. Neo-klasik iktisat bağlamında ortak dil konuĢmanın 

yolu ise bu dönemde fizik ile iktisat arasında kurulan iliĢkiyi kavramaktan 

geçmektedir. Fizik ile iktisat arasında kurulan iliĢki bu dönemden sonra süreklilik 

taĢıyan bir iliĢki değildir. Ayrıca, Marshall‟dan sonra Neo-klasik olarak adlandırılan 

okulun kurucuları ne ortodoks iktisatçılar, ne de kendilerini klasiklerin devamı olarak 

görmektedirler. Bu dönemde iktisat kuramında bir kopuĢ olmakta ve bunların 

ardından gelen Marshall Ricardo‟ya geri dönerek, bu iktisatçılarla bir anlamda 

Ricardo‟nun sentezini yapmaktadır. Bu sentez, bir daha fizik ile iliĢki kurulmasını 

engelleyecek Ģekilde iktisada hakim olmaktadır.  

Ayrıca bu ekolün öncüleri ideolojik olarak da homojen değildir. Örneğin bu 

ekolün kurucularından biri olan Walras özellikle toprak dağıtımı konusundaki 

görüĢleri ile sosyalizme daha yakındır. Buna karĢın bir baĢka öncül olan Pareto ise 

Ġtalyan faĢizmi ile sıcak iliĢkiler içindedir. Bu kurucuların temel amacı, matematiksel 

bir iktisat okulu kurarak, iktisadı fizik kadar saygın ve keskin bir bilim 

yapabilmektir. Bunu klasiklerin beceremediğinin farkındalar ve bu yüzden de onları 

reddedip, farklı epistomolojik ve ontolojik arayıĢlar içine girmektedirler. Bu süre 

zarfında kurucuların mühendis kökenli olmaları da önemli rol oynamaktadır. 

Meslekten iktisatçı olup da iktisada katkı yapan neredeyse yoktur. Adam Smith ahlak 

felsefecisi, Ricardo borsacı, J.S. Mill ise felsefeden ekonomiye kadar bir dizi alanda 

bir Ģeyler yazmıĢ, Marx felsefe doktoru, Marshall ve Keynes ise Cambridge 

matematik mezunudur. Jevons, Walras, Pareto mühendislik kökenli iken, Walras‟ı 

izleyerek genel denge kuramını geliĢtiren iktisatçılar ise ağırlıklı olarak fizik-

matematik kökenlidir
20

.  

Fizik ile iktisat arasında kurulan iliĢki yalnızca Neo-klasik iktisat ile sınırlı 

değildir. Evrende var olan ilahi düzeni „keĢfeden‟ ve sosyal bilimcilerin de kendi 
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yolunu izleyebileceğini öneren Newton‟dan etkilenip, onun yaptığını insan 

toplumlarında gerçekleĢtirmeye kalkıĢan Smith‟den beri iktisat ile fizik arasında bir 

etkileĢim vardır. Çok daha sınırlı bir düzeyde olsa da, fiziğin de iktisattan 

etkilenmesi ve bu etkilenme sürecinde Smith, Ricardo ve özellikle Malthus‟un 

ağırlıklı bir rolü olması da söz konusudur.  

Bu noktada bir de zamanlamaya dikkat çekmekte fayda vardır. 1870‟ler bu 

açıdan önemli bir tarihe karĢılık gelmektedir ki, bu dönemde ortaya çıkan kopuĢ 

klasik iktisattan tümüyle farklı iki ideolojik çerçevede birden gerçekleĢmektedir. Bu 

tarihlerde bir yandan klasiklerin emek-değer kuramını reddeden ve sonradan Neo-

klasik iktisat adını alan ekol geliĢirken, diğer yandan da emek-değer kuramına sahip 

çıkan ve geliĢtiren Marx Kapital‟in yazımı ile uğraĢmaktadır. Bu bağlamda Neo-

klasik olarak anılan iktisatçıların mühendis kökenli olmaları da hiç ĢaĢırtıcı değildir. 

Fakat mühendis kökenli olmaları bir takım Ģeyleri beraberinde getirmektedir. O 

dönem fizik biliminin çok büyük saygınlığa ulaĢtığı ve artık fizik biliminin daha 

fazla geliĢtirilemeyeceği, zirveye vardığı ve çözemeyeceği problem olmadığı 

savunulmaktadır. Yani fizik bilimi özellikle Gauss‟dan sonra büyük bir kesinlik ve 

açıklayıcılık düzeyine ulaĢmıĢ vaziyettedir. Bunun sağlanmasında matematiksel 

yöntemlerin kullanımı çok büyük bir kolaylık sağlamıĢ ve mühendis kökenli bu 

insanlar da böyle bir dönemde ortaya çıkmıĢ ve bunların iktisadı, fiziğin ulaĢtığı 

kesinlik düzeyine ulaĢtırmaya çabalaması da çok olağandır. Bu adamlar bu amaçla 

iktisadı matematikselleĢtirmeye yönelmiĢler ve matematik kullanılmadan iktisadın 

fizik kadar saygın bilim olmayacağını söylemiĢlerdir. Fakat bir toplumsal bilim 

olarak iktisatta matematikselleĢtirilemeyecek bir yığın unsur bulunmaktadır. Bu 

durum ise yalnızca matematikselleĢtirilebilir olanların iktisadın kapsamına alınmasını 

ve kalanın iktisadın dıĢına atılmasını beraberinde getirmektedir. Yani iktisadın 

kapsamı, iktisadın öncülleri ile kıyaslandığında büyük ölçüde daraltılmıĢ olmaktadır. 

Bu çok ciddi bir dönüm noktasıdır; iktisadi düĢünce tarihinde ve emek değer kuramı 

bir kenara itilirken, toplumsal ürünün toplumsal sınıflar arasında nasıl dağıtılacağı 

gibi sorunlar da iktisadi analizin dıĢında kalmaktadır. Ġktisattan ya da o zamana kadar 

ki adıyla ekonomi politikten geri kalan da ne olduğu belirsiz bir fayda değer 

kuramına dayanan ve üretimi dıĢlayarak, tüketim ve denge kavramı üzerinde 
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odaklanan statik, belirsizliklere yer vermeyen, mekanik ve determinist bir yapıdır. 

Böyle bir yapının varlığı da, her Ģeyden önce, bu iktisatçıların yaĢadığı dönemin 

fiziğine, daha doğrusu, bunların anlayabildikleri kadarı ile 19. yüzyıl fiziğinin kötü 

bir karikatürüne borçlu çıkıĢ noktasını göstermektedir. Böyle bir yapının 

çözümlemesi ile ilgilenen bir iktisatçının, ki iktisat kuramından hoĢnutsuzluk 

duymayan ve bu kuramı sorgulamayan kimse bu iĢle uğraĢmaz, geldiği ya da 

gelebileceği nokta ister istemez, iktisadın evrimini bilim tarihinin geliĢiminin bir 

parçası olarak algılamak olacaktır. Bundan ötürü böyle bir algılama da fizik ile iktisat 

arasındaki iliĢkinin sorgulanmasını gerekli kılarken, ortodoks iktisadın kökenleri de 

burada aranacaktır
21

.  

Daha açık bir ifade ile Neo-klasik iktisadın tarihi ya da geliĢim çizgisi, genel 

olarak bilim tarihi özel olarak da fiziğin tarihsel geliĢimi bilinmeden kavranamaz. 

Fakat böyle bir iliĢkiden hareketle iktisadın bugünkü yapısını kavramak, sorunlarını, 

hatta açmazlarını görmek ve nasıl bir sürecin sonunda matematiksel formalizme 

teslim olduğunu anlamak mümkündür. Bu süreç, tüm boyutları ile gözler önüne 

serilmeden iktisadı bugün içinde bulunduğu durumdan kurtaracak çözümleri üretmek 

de mümkün değildir.  

Fizik ya da o dönemdeki adı ile doğa felsefesiyle ahlaki felsefe arasındaki iliĢki 

ve etkileĢim Adam Smith de olduğu kadar Ricardo ve öğrencisi Mill‟de de 

görülmektedir. Bu grubu kendilerinden sonra gelenlerden ayıran en temel nokta, 

bunlar için fizik yalnızca bir yöntemsel esin kaynağı iken, 19.yüzyıl iktisatçılarında 

ise fizik böyle bir öykünme kaynağı olmanın yanı sıra analiz araçlarının ve 

tekniklerinin taklit edilmesi gereken bir hedeftir. Bu da çok ciddi bir nitel geliĢme ve 

en azından kurucular için kendilerinden önce gelen iktisatçılardan kopuĢu ifade 

etmektedir. Bu kopuĢun 1870‟lerde meydana gelmesi de tesadüf değildir. Bunun 

birbirini ateĢleyen iki temel nedeni vardır. Ġlki büyük saygınlık gören ve bunu 

öngörülerine borçlu olan Ricardogil iktisadi tahminlerinin tutmaması, yani iktisat 

kuramının krizidir. Ġkincisi ise bu tarihe kadar belirli fiziksel olguların ayrık 

matematiksel modellerinden oluĢan fiziğin, 1860‟lardan itibaren değiĢkenler ve 

enerjinin korunumu ilkesi etrafında bütünleĢen bir yapıya dönüĢmesidir. Bu 

                                                 
21

EVRANOS (2005), s.25:27. 



27 

geliĢmelere benzer olarak Lagrangegil analitik yöntem enerji ile ilgili tüm olgulara 

yayılırken, elektromanyetik devinimi enerjinin korunumu ilkesi ile uyumlu hale 

getiren alan kuramı geliĢmektedir. 1860‟lardan itibaren bu geliĢmeler ve doğurduğu 

sonuçlar fizik kitaplarına girmeye baĢlamakta ve toplumsal ve kültürel alanlarda da 

etkisini gösterip, Avrupa kıtasında yayılmaktadır. Fiziğin bu dönemde ulaĢtığı 

düĢünülen kesinlik ve açıklayıcılık düzeyi o denli yüksek ki, paylaĢılan genel kanı 

zirveye ulaĢtığı ve kuramsal anlamda daha fazla geliĢtirilemeyeceği Ģeklindedir. Bu 

dönem ayrıca bilimin dinden mutlak anlamda ayrıĢması gibi bir toplumsal etkiyi de 

beraberinde getirmektedir. Çağ, Keynes‟in belirttiği gibi, ünlü matematiksel 

fizikçiler Maxwell ile Clifford‟un çağı ve elektromanyetik alan teorisini, yalnızca 

sekiz denklemle kesin bir biçimde tanımlayan Maxwell‟in adeta damgasını 

taĢımaktadır. Böyle bir bilimsel ortamda matematiğin araçları deneysel bilimlere 

uygulanmaya çalıĢılırken, bu çaba mecburi olarak iktisat gibi bilimlerde de ortaya 

çıkmaktadır
22

.  

Bu geliĢmelerin etki ettiği bir entelektüel ortamda mühendislik eğitimi gören 

ve bu etkilere en azından sosyal bilimcilerden daha açık olan bir dizi insan var ve 

bunlar bir Ģekilde iktisada yönlendirilmektedirler. Ayrıca, bunlar fizikteki 

geliĢmelerden meslekleri icabı haberdar olan ve bundan çok etkilenmiĢ insanlardır. 

Bu çerçevede bunların temel amacı, iktisadi fizik kadar meĢru ve kesin bir bilim 

haline getirmeye çalıĢmaktadır. Fiziğin meĢruluğunun ve kesinliğinin kaynağı da 

matematiksel yöntemlerin kullanımı olarak algılandığından, mühendis kökenli bu 

iktisatçılar da ekonominin kesin ve meĢru bir bilim olmasının temelinde fizik gibi 

nicel büyüklüklerle ilgilenen matematiksel bir bilim olmasının yattığını 

düĢünmektedirler. Bu yöndeki görüĢleri de çok açıktır. Örneğin Jevons „Eğer bir 

bilim olacaksa iktisadın matematiksel bir bilim olacağı açıktır‟ deyip ve eklemekte: 

„Bu çalıĢmada (The theory of Political Economy) politik iktisadı zevk ve acının 

kalkülüsü olarak ele almaya çalıĢtım‟. Walras‟ın konumu da çok farklı olmayıp Ģöyle 

demektedir: „Bu kuramın tamamı matematikseldir. Yalnızca matematiğin yardımı ile 

maksimum fayda koĢulu ile neyin ifade edilebileceğini anlayabiliriz‟. Jevons bir 

adım daha ileri giderek, iktisadın fayda ve kiĢisel çıkarın mekaniği olduğunu ve bu 
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yaklaĢımı benimsemeyenlerin çağdaĢlarının gerisinde kalacağını belirtmektedir. Bu 

noktadan hareketle ancak böyle bir yaklaĢımla kavramların ve iliĢkilerin ifadesinde 

kullanılan matematiğin mükemmel bir dil görevi göreceğini ve iktisadın konu aldığı 

miktarlar arasındaki karmaĢık iliĢkilerde önemli bir sunuĢ ve anlama kolaylığı 

sağlayabileceğini söylemektedir. DeğiĢim değeri matematiksel bir büyüklük olduğu 

için, değiĢim kuramının matematiğin bir dalı olduğunu ifade eden Walras 

matematiksel yöntemi deneysel değil, akılcı bir yöntem olarak nitelemektedir. 

Walras‟a göre aralarında iktisadın da yer aldığı fiziksel-matematiksel bilimler, 

deneylerden yalnızca örnek kavramları alıp, bunlardan kendi soyut ideal örneklerini 

tanımlarlar. Walras‟ın geliĢtirdiği genel denge kuramının özünü oluĢturan ve daha 

sonraları iktisadı matematiksel olarak biçimlendirecek olan bu anlayıĢa göre iktisat, 

tek ölçütün deney olduğu gerçek bir bilim değil, gerçeğin mantıksal ölçüt haline 

geldiği mantıksal-matematiksel bir bilimdir. Walras da matematiğin kullanımı 

konusunda Jevons‟la aynı düĢüncelere sahiptir. Ġktisadın her anlamda matematiksel 

fiziksel bilimlere benzediğini ve bu bilimlerde kullanılan bütün tekniklerden iktisatta 

yararlanabileceğine inanmaktadır. Kurduğu, geliĢtirdiği genel denge analizinden 

hareketle de kendi çözümlemesinde kullandığı tekniklerin fiziksel matematiksel 

bilimler kullanıldığını ispatlamaya çalıĢmaktadır
23

.  

Neo-klasik iktisadın bu Ģekilde ortaya çıkıĢının ardından iktisadın geldiği 

duruma bakmakta yarar vardır. Enerjinin değer ve fayda ile özdeĢ kılındığı, önce 

enerjinin, sonra da değerin madde olarak kavramsallaĢtırılmaya çalıĢıldığı bir yapı 

vardır. Bu yapıda temel hedef, faydanın ölçülmesinden hareketle iktisadı, enerjiyi 

ölçen fizik kadar kesin bir bilim haline getirmeye çalıĢmaktır. Bu durumun en temel 

yansımalarından biri enerjinin korunumu yasası ile bir benzerlik kurulup, bunun 

iktisatta kullanılmaya çalıĢılmasıdır. Bu amaçla da faydanın, gözlemlenemeyen bir 

potansiyel olduğu ve bu nedenle de faydanın doğrudan ölçülemeyeceği ifade 

edilmektedir. Dolayısıyla, faydanın Jevons‟ta doğurduğu iktisadi olay olan fiyatlar 

ölçülmektedir. Walras ise talep ile fayda arasında bir iliĢki kurarak, aynı sonuca 

yeniden ulaĢmaktadır. Walras dengesinde kiĢinin edinmiĢ olduğu malların faydasının 

maksimum olması için, satın almıĢ olduğu mallardan elde edeceği faydanın 
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fiyatlarına oranının eĢit olması gerekmektedir. Fayda ancak bu Ģekilde maksimum 

olmaktadır
24

.  

Neo-klasik iktisat teorisiyle ilgili bu kadar detaylı bilgi verilmesinin nedeni; 

sonraki bölümlerde aktarılacak olan yeni iktisadi oluĢumun çok daha iyi 

kavranabilmesi ve eleĢtirdikleri teorinin ne anlattığı ve ne olduğunun çok daha iyi 

anlaĢılması gayesidir. Neo-klasik iktisada yöneltilen eleĢtiriler çok çeĢitli olmakla 

birlikte çok genel bir ifade kullanmak gerekirse, Neo-klasik iktisadın en çok 

eleĢtirilen yönü gerçek ekonomik iliĢkileri analiz edebilmemiz için bize yeterli 

olanak ve araçları sunmamasıdır. 

Neden bazı ekonomilerin diğerlerinden daha etkin olduğu, neden daha hızlı 

geliĢtiği, kendilerine özgü iç dinamiklerin ne kadar önem taĢıdığı merak edilen 

konulardır. Son 200 yıl içinde Japonya gibi bazı ülkelerin kiĢi baĢı gelirleri 10-20 kat 

artarken diğerleri çok yavaĢ artmıĢtır. ġu anda dünya çapında çok ciddi gelir 

farklılıkları söz konusudur. Son yıllarda Asya‟nın bazı küçük ülkeleri çok önemli 

büyüme oranlarına ulaĢmıĢtır. GeçmiĢ dönemlerde, bu büyümenin bir örneği daha 

yaĢanmamıĢtır. Bunlar iktisadi açıklamalara meydan okuyan çok önemli 

gerçekliklerdir. BaĢarılı bir ekonomik teori yalnızca bu tür büyümeleri değil, birçok 

değiĢik olayı da açıklayabilmelidir. Ortodoks iktisadın ise bunlara iliĢkin tatmin edici 

bir yaklaĢımı yoktur. Bu da gerçekçi varsayımlara ve doğruluğu kanıtlanan 

öngörülere dayanan daha iyi bir teorinin kurulmasını gerekli kılmaktadır
25

. Bu 

gerekliliği gündeme getiren ve yayınladıkları bildiride de destek gören Post Otistik 

Ġktisatçılardır.  

1.1.2. Otistik Bilim 

Egemen iktisat görüĢüne tepki olarak ortaya çıkan Post-Otistik Ġktisat 

Hareketi‟ne geçmeden önce otistik bilim hakkında kısa bilgi verilecektir. Otistik 

bilim kapsamında otizm kavramı ve otizmin iktisadi boyutuna değinilecektir. 
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1.1.2.1. Otizm Kavramı 

Otizm hakkında yapılan tanımlamalar genelde aynı ifadelerden oluĢsa da 

yapılan tanımlara yer vermek yararlı olacaktır. 

“Otizm, sosyal etkileĢime ve iletiĢime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan 

davranıĢlara yol açan beynin geliĢimini engelleyen bir rahatsızlıktır
26

”. 

“Otistik bozukluk, bir sosyal iletiĢim bozukluğu ve davranıĢ, ilgi, tekrarlayıcı, 

kısıtlı ve basmakalıp Ģekillerinin olduğu geliĢme geriliği durumudur. Otistik insanları 

dıĢ uyaranlara kapamak; son derece endiĢeli, baĢkaları ile kötü iletiĢiminin olması ve 

fiziksel koordinasyonsuzluk eğilimine sebep olabilir
27

”. 

“Otizm, çocukluk çağında kendini gösteren iletiĢim ve sosyal etkileĢim 

bozukluğu, dil bozukluğu, anormal davranıĢlar, belli nesnelere aĢırı bağlanma ve 

tekrarlayan hareketler görülen psikiyatrik bir bozukluktur
28

”. 

“Otizm; ömür boyu süren beyinsel bir rahatsızlıktır ve “sosyal etkileĢimde, 

sosyal iletiĢimde kullanılan dilde veya sembolik veya hayali oyunda” gecikmelerle 

kendini gösteren sinir sisteminde düzensizlik olarak sınıflandırılır. KiĢi gördüklerini, 

duyduklarını, duyumsadıklarını doğru bir Ģekilde algılayamaz; bu nedenle sosyal 

iliĢkileri ve davranıĢlarında ciddi sorunlar vardır. Erkeklerde daha yaygın olarak 

görülür. Otizm ya kendi baĢına ya da zeka geriliği, öğrenme güçlüğü, epilepsi gibi 

diğer geliĢimsel bozukluklarla birlikte ortaya çıkabilir
29

”. 

1.1.2.2. Otizmin Ġktisadi Boyutu 

Ġktisadın deneysel çalıĢma yerine ağırlıklı olarak sanal dünyalara kapanmıĢ 

olması otizmle büyük benzerlik taĢımaktadır. Matematiğin kontrol dıĢı kullanımı da 
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bu sanal dünya içinde bir araç olarak kullanılmasının sonucudur. Ġktisadın 

soyutlamaya yönelmesinin ana nedeninin tıpkı otistikler gibi gerçek yaĢamın 

karmaĢıklığıyla baĢa çıkamaması olduğu iddia edilmektedir. “Ġktisadi birey” (homo 

economicus) modeli de otistik insanlar gibi sadece kendi çevresiyle sınırlı ürünleri 

talep eden, diğer insanlarla iliĢki kurmayan ve onların tercihlerini, taleplerini, 

amaçlarını önemsemeyen bir insan modelidir. ġüphesiz tercih modelini bu tür gerçek 

dıĢı bir yapı üzerine kuran bir iktisat da otistik sonuçlara varacaktır. IMF‟nin her ülke 

için standart reçeteler önermesi otistik davranıĢa bir örnektir. Ülkelerin özgün 

yapılarının farklı reçeteler gerektirdiğini görmezden gelmesi ve değiĢimi 

algılayamaması önerilen iktisadi politikaların baĢarısız olmasına yol açmaktadır. 

Kapitalist ekonominin sürekli bir iç değiĢimi olması sebebiyle denge kavramı da 

tamamen otistiktir. Bu kurumların karmaĢıklığını ya da çeliĢkilerini yok saymak, 

gerçeklikten uzak durmaktır ve otistik davranıĢ biçimlerine bir örnek olarak 

gösterilebilir
30

. 

Neo-klasik kuramın eleĢtirilen diğer bir tarafı da bireyi toplumdan soyut 

yaĢayan ve diğer bireylerle iliĢkisi olmayan bir varlık konumuna indirgemesidir. 

Mikro iktisat teorisine yöneltilen bu yoğun eleĢtiriler birçok alanda teorinin önemli 

eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. Genel düĢünce, mikro iktisadı bütünüyle 

terk etmek değil yalnızca iĢe yaramadığı düĢünülen kısımlarının terk edilmesi 

yönündedir
31

. 

1.1.3. Post Otistik Ġktisat 

Post Otistik Hareketi Haziran 2000‟de Fransa‟da, bir grup ekonomi 

öğrencisinin “otistik iktisat” baĢlığı altında iktisat öğretisinin dogmatik ve 

eleĢtirilemez yapısına, iktisat alanında Neo-klasik iktisat teorisinin hakim görüĢ 

olmasına, matematiğin kontrolsüz bir biçimde amaç olarak kullanılmasına karĢı 

eleĢtirilerini yayınlandığı bildiriyle baĢlamıĢtır. Yayınlanan otistik iktisat bildirisiyle, 
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deneysel ve somut ekonomik gerçekliklerin öncelikli ele alınması, çoğulcu 

yaklaĢımların ekonomik birimlerin karmaĢıklığına adapte edilmesi, büyük ekonomik 

sorunların çözümüne iliĢkin çaba gösterilmesi ve ekonomi otoritelerinden ekonomi 

bilimini tepkisizlikten ve sosyal sorumsuzluktan kurtaracak reformları baĢlatmaları 

istenmektedir
32

. 

1.1.3.1. Post Otistik Ġktisat Hareketinin DoğuĢu ve GeliĢimi 

Ġktisat bilimciler, „bilimsel devrim‟ kapsamında üniversitelerde yeni bir 

paradigma geliĢtirirken bilimsel yenilik normal bir Ģekilde yavaĢ yavaĢ geliĢmekte 

iken, öğrencilerin günlük çalıĢmalarında çok fazla ele alamadığı Post Otistik Ġktisat 

Hareketi geliĢmiĢtir. Her Ģey çok hoĢ olmayan bir Ģekilde Haziran 2000‟de Sorbonne 

bölgesinde baĢlamıĢtır
33

.  

Ġktisat öğrencilerinden küçük bir grup, internet üzerinden yayınladıkları 

bildirilerinde „otistik bilim‟e karĢı „otistik iktisat‟ı protesto etmiĢlerdir. Matematiğin 

kontrol edilemez kullanımı ve biçimsel model kendi içinde bir son olmamalıdır. 

Onlar bilimselcilikten çok bilim, Neo-klasik monoteizmden çok çoğulculuk talep 

etmiĢler ve hocalarından “iktisadı; onun, otistik ve sosyal olarak sorumsuz 

durumundan kurtarmayı” rica etmiĢlerdir. Protestocular, “Post Otistik Ekonomist” 

olarak adlandırılmıĢtır. 

Öğretim üyelerinden küçük bir grup bu eleĢtirileri desteklemiĢtir. Günlük Le 

Monde gazetesinde öğrencilerin isteklerinin yayınlanması, ülke çapında bir tartıĢma 

baĢlatmıĢtır. Ġki hafta sonra 600 öğrenci meslektaĢlarının isteklerine imza atmıĢlardır. 

21 Eylül 2000‟deki bir radyo yayını büyük bir siyasal buluĢ getirmiĢtir. Fransa 

Eğitim Bakanı, Jack Lang, tepki gösterek Fransa‟daki değiĢmez müfredatı yeniden 

incelemek için bir kurul oluĢturmuĢtur. Aynı zamanda Edward Fullbrook elektronik 

“Post Otistik Ekonomi Haberleri” ni, kısaca bilimsel bir gazete kurmuĢtur
34

.   
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Post Otistik Ekonomi gazetesinin ilk yayını Eylül 2000‟de gerçekleĢen Dünya 

Sosyal Ekonomi Kongresi‟ndeki bir konuĢmadan oluĢmuĢtur. Benjamin Balak, 

Kuzey Kaliforniya Üniversitesi‟nde lisansüstü öğrencisi olduktan sonra bazı seçkin 

Amerikan üniversitelerinde seçim yapılarak müfredat programından iktisat tarihinin 

elendiğini, toplam rekabet yokluğu fikrinin olması, Neo-klasik düĢünce sisteminin 

esaslarını öğretmeyi kolaylaĢtırdığını anlatmıĢtır. Bu, ekonomik araĢtırmanın 

ufuklarının kapanmasına çok benzemiĢtir. Diğer görüĢmelerin birbirini tutmaması 

Balak‟ın anlattığını sadece doğrulamamıĢ, ayrıca bu yeni görüĢün daralması 

sonucunda ekonomistler aĢırı bir Ģekilde karĢı çıkmıĢlardır. Konferansta heyecanlı 

bir bekleyiĢ içinde insanları merak uyandırma giriĢimleri düzenlenmiĢ fakat istenilen 

olmamıĢtır. Genel görüĢ, böyle bir projenin nasıl olduğunun önemi olmamakla 

birlikte baĢarı Ģansının da olmadığı yönünde olmuĢtur. Hem Neo-klasik modeli 

savunmayan hem de bilimsel olmayan temeli reddeden ekonomistler oldukça büyük 

ve büyüyen azınlığı oluĢturmuĢtur. Ancak, bir topluluk olarak onları harekete 

geçirmek için oluĢtuğu anlamını taĢımamıĢtır. Aynı görüĢte olan kimseler; endiĢeli 

ve sık sık eziyet edilmiĢ bireyler olarak veya pek çok rakip heterodox grupların 

üyeleri olarak her biri gayretli bir Ģekilde diğerlerine karĢı kendilerini koruyarak 

ayakta kalmıĢtır. Fransa‟da yaz baĢında Cambridge konferansında birçok kiĢinin 

olaylardan haberdar olduğu belirtilmiĢtir
35

.  

Öğrenciler belge, gazete makaleleri ve bilgi ile dolu bir “Autisme-Economie” 

adlı web sitesi kurmuĢtur. Bununla yazmak, onların çıkarı için gazetecilik hesabı 

oluĢturmak ve halkın tepkilerini denemek, kolay ve eğlencelidir. ÇalıĢmalar, kaliteli 

bir gazete tarafından belirlenen bazı formlar içerisinde kabul edilmiĢ olsa bile 

çoğunlukla hedef izleyiciyi tutturamamaktadır. ÇalıĢma gönderildikten sonra word 

dosyası „Post Otistik Ġktisat‟ olarak adlandırılarak bir elektronik dergi oluĢmuĢtur. 

Ġsimsiz gönderme onu bir gizemin öğesi yapmakta ve Fransız öğrenci ve hocaların 

isteklerinin çevirilerinin de dahil olduğu bir ikinci yayın için teĢvik edici olmuĢtur
36

.  

Yeni hareketin anti-otistikten ziyade Post Otistik olması önemlidir. En azından 

hocaların istekleri iktisadın (ve bu yüzden iktisat eğitiminin) kendi içine 
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dönmesinden ziyade ileri gitmesi ihtiyacını vurgulamıĢtır. Uygulanan matematiksel 

model yararlı entelektüel bir bilim dalı fakat iktisadi bilimsel çalıĢmanın ve iktisadi 

olgunun yalnızca küçük bir parçasıdır. Problem, matematiksel iktisada önceliğin 

verilmesinin, ekonominin doğru çalıĢmasını engellemesidir. Diğer bir problem ise 

gözlemlerin ütopik terimlerle ifade edilen politikalara anlam vermesinden çok, bütün 

doğrularını kendi öncüllerinden sağlamasıdır. Dolayısıyla, iyi siyaset insanoğlunun 

yeniden planlanıp düzenlenmesini gerektirir ki bunun sonucunda davranıĢlarımız 

akılcı terim „ekonomik insan‟ a uyar. Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin Neo-klasik 

iktisadın doğru ve yanlıĢlarından ziyade geniĢ tabanlı ve eleĢtirel iktisat eğitimine 

odaklanmasını gerektirmesi uygundur
37

.  

Keen‟e göre, Post Otistik Ġktisat, iktisat öğrencilerinin itirazından çok mevcut 

iktisatçıları “değiĢim” kamplarına ikna giriĢimidir
38

. Matematik ve mikroekonomiyi 

bir arada öğreten Bernard Guerrien “çalıĢmalarımda en az miktarda matematiği talep 

ederek öğretmeyi garanti ederim
39

” demiĢtir.  

Post Otistik Ġktisat Hareketi egemen iktisadın birçok baĢarısızlığını tespit 

etmiĢtir. Egemen iktisat, diğer disiplinlerle iletiĢim ve sosyal etkileĢim noksanlığı, 

matematiksel sorunlar, sınırlı dilin değer kaybı ve belli nesnelere karĢı aĢırı bağlılık 

sebebiyle otistiktir. Aydın insanların azlığı önemli gerçek dünya problemlerinin 

konuĢulmasına yol açmıĢtır
40

. 

1.1.3.2. Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin Genel YaklaĢımı 

Fransa‟da bir grup öğrencinin yayınladığı bildirinin
41

 orijinal metninin çevirisi 

aĢağıdaki gibidir. 
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p.12, http://keithrankin.co.nz/jape50_rankin.pdf  (14.02.2010). 
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“Bizler, ……………….. üniversitesinin iktisat öğrencileri olarak aldığımız 

eğitimden memnun olmadığımızı bildiririz. 

1. Kurgusal dünyalardan kurtulmak istiyoruz! 

Birçoğumuz iktisat eğitimi almayı günümüz vatandaĢlarının yüz yüze olduğu 

ekonomik olayları derinlemesine kavrayabilmek amacıyla tercih etmiĢtir. Buna 

karĢın bize sunulan iktisat eğitimi, yani büyük bölümünü kapsayan Neo-klasik 

teoriden türetilen yaklaĢımlar, genel olarak bu beklentiyi karĢılayamamaktadır. 

Gerçekten, teori ilk baĢta olasılıklardan haklı biçimde ayrıldığı zamanlarda bile, 

gerçeklere olan zorunlu dönüĢü ender olarak baĢarmaktadır. Deneysel bir yaklaĢım 

(tarihi gerçekler, kurumların iĢleyiĢi ve aktörlerin stratejileri…) ise neredeyse hiç 

yoktur. Daha da ötesi, eğitimdeki bu eksiklik, yani somut gerçeklerin göz ardı 

edilmesi, iktisadi ve sosyal aktörlere yararlı olmak isteyenlerin karĢısında çok büyük 

bir sorun oluĢturmaktadır. 

2. Matematiğin kontrolsüz kullanımına karĢıyız! 

Matematiğin bir araç olarak kullanımı zorunludur. Fakat matematiksel 

biçimselliğe bir araç olarak değil de kendi baĢına bir amaç olarak baĢvurmak gerçek 

dünyaya iliĢkin gerçek bir Ģizofreniye yol açmaktadır. BiçimselleĢtirme, egzersizler 

üretmeyi ve önemi “iyi bir çalıĢma” yazabilmek için “iyi sonuca” (yani daha önceki 

hipotezleri mantıksal sonucuna) ulaĢmakla sınırlı olan modelleri yönlendirmeyi 

kolaylaĢtırır. Bu gelenek, bilimsel olma rolü takınırken, değerlendirme ve seçmeye 

kolaylık sağlar ama çağdaĢ iktisadi tartıĢmalara iliĢkin olarak yönelttiğimiz soruyu 

asla yanıtlamaz. 

3. Ġktisattaki yaklaĢımlarda çoğulculuğun tarafındayız! 

Derslerde çoğu zaman düĢünceye yer ayrılmamaktadır. Var olan iktisadi 

sorunlara yönelik tüm yaklaĢımların arasından genel olarak yalnızca bir tanesi bize 

sunulmaktadır. Bu yaklaĢımın her Ģeyi bütünüyle aksiyomatik bir sürecin 

aracılığıyla, sanki iktisadi gerçek buymuĢ gibi açıklayabileceği varsayılıyor. Biz bu 

dogmatizmi kabul etmiyoruz. Biz bu yaklaĢımlarda, kavramların karmaĢıklığıyla ve 

iktisadın birçok büyük problemini (iĢsizlik, eĢitsizlikler, finansal piyasaların konumu, 

serbest ticaretin avantajları ve dezavantajları, küreselleĢme, ekonomik 

kalkınma…vb.) çevreleyen belirsizlikle uyumlu bir çoğulculuk istiyoruz.  
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4. Öğretim üyelerine çağrı: Çok geç olmadan uyanın! 

Öğretim üyelerinin belirli sınırlamalarla karĢı karĢıya olduğunun farkındayız. 

Bununla birlikte, taleplerimizi anlayan ve değiĢim isteyenlerden rica ediyoruz. Eğer 

hızlı biçimde ciddi reform yapılmazsa sayıları Ģimdiden azalmaya baĢlamıĢ olan 

iktisat öğrencilerinin kitlesel biçimde bu alanı terk etmeleri olasılığı yüksektir. 

Bunun nedeni de konuya ilgilerini kaybetmiĢ olmaları değil, çağdaĢ dünyanın 

gerçeklerinden ve tartıĢmalarından koparılmaları olacaktır.  

Artık bize empoze edilen bu otistik bilimi istemiyoruz.  

Ġmkansız olanı değil, mantığın baĢarabileceğini biliyoruz. Bu nedenle sesimizi 

kısa zamanda duyurmayı umuyoruz
42

”. 

Bu bildiriye karĢın öğretim üyelerinin bildirisi
43

 ise Ģu Ģekildedir. 

“Bu bildiri Ģu konuları/sorunları ortaya koymaktadır: 

1. Neo-klasik olmayan teorilerin müfredattan dıĢlanması, 

2. Ġktisat eğitimi ile iktisadi gerçeklerin birbiriyle uyuĢmaması, 

3. Matematiğin bir araç olarak değil, tek baĢına bir amaç olarak kullanılması, 

4. EleĢtirel düĢünceyi dıĢlayan ya da yasaklayan öğretim yöntemleri, 

5. YaklaĢımlarda, analizi yapılan kavramların karmaĢıklığına uyumlu bir 

çoğulculuk ihtiyacı. 

Üniversite eğitiminin iki temel özelliği, derslerin çeĢitliliği ve öğrencinin 

eleĢtirel düĢünce ile eğitilmesi olmalıdır. Fakat Neo-klasik rejimde bunların ikisi de 

mümkün değildir ve ikincisi çoğu zaman aktif biçimde caydırılmaktadır. 

Matematiksel biçimselcilik üzerinde ısrar etmek çoğu iktisadi olgunun hem 

araĢtırmaların, hem de iktisat müfredatının kapsamının dıĢında olduğu anlamına 

gelir. Bu sınırlamaların savunulamaz durumda oluĢu göstermektedir ki, eleĢtirel 

düĢüncenin öğrenciler tarafından benimsenmesi tehlikeli bir tehdit olarak 

algılanmaktadır. Özgür toplumlarda bu kabul edilemez bir durumdur.  
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 Gökmen Tarık ACAR (Çev.)  (2004a), “Ġktisat Öğrencilerinden Öğretim Üyelerine ve Bu Disiplinin 

Öğretilmesinden Sorumlu Olan Herkese Açık Mektup”, Post-Otistik Ġktisat: Ġktisada EleĢtirel Bir 

BakıĢ, Ed: Kaya Ardıç, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Ġktisat Dergisi,  

Ġstanbul, s.25-26. 
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 Fransa‟da dolaĢımda olan Öğretim Görevlileri Bildirisi‟ne dayanarak hazırlanan standart Post 

Otistik Ġktisat Hareketi Öğretim Görevlileri Bildirisi. 
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Bizler, …………………. okulunun iktisat öğretim üyeleri olarak öğrencilerin 

taleplerini bütünüyle destekliyoruz. Öğrencilerin beklentilerinin karĢılanmaya 

baĢlamasını sağlamak için yerel seviyede gerçekleĢecek giriĢimlerle özellikle 

ilgileniyoruz. Ayrıca her yerde üniversitelerin iktisat öğrencilerinin bu hususları 

duymasını umuyoruz. Bunu olanaklı kılmak için öğrencilerle diyaloga girmeye ve bir 

kamuoyu tartıĢmasının açılmasını sağlayacak konferanslara katılmaya hazırız
44

”. 

Post Otistik Ġktisat Hareketinin genel yaklaĢımı, öğretim üyelerinin sunduğu 

bildiride özetlenmiĢtir. Bazı iktisatçılar bu harekete katkıda bulunarak geliĢtirmiĢ ve 

bazı alternatifler getirmiĢtir. Fransa‟da baĢlayan bu hareket, Türkiye‟de de destek 

bulmuĢ fakat geniĢ çaplı bir destek görmemiĢtir. 

1.1.3.3. Türkiye‟de Post Otistik Ġktisat Hareketi 

Türkiye‟de Post Otistik Ġktisat Hareketi‟ne ilk destek, Ġstanbul Üniversitesi 

Ġktisat Fakültesi öğrencilerinden gelmiĢtir. Ġktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti 

(ĠFMC) ile birlikte iktisat eğitimi üzerine hazırlanan metinde desteklerini Ģu Ģekilde 

belirtmiĢlerdir
45

: 

1. Kurgusal bir iktisat eğitimi istemiyoruz! 

Ġktisadı toplum üstü bir bilim olmaktan çıkarıp toplumsallaĢtırarak yaĢamla 

doğrudan iliĢki kurabilen bir disiplin haline sokmak gerekir. Böylece verili kurgunun 

dıĢında bir yaĢam tahayyül etmenin yolu da açılmıĢ olacaktır. Soyut yerine somut 

olası öğeler ve nostaljik dönemsel kurguların yerine de tarihsel perspektifi olan 

olguların günümüzle iliĢkilendirilerek tartıĢılmasını istiyoruz. Giderek anlaĢılmaz 

hale gelen bir iktisat, toplum içinde kendini gerçek anlamına yerleĢtirecek noktayı 

bulmalıdır. 
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2. Genel geçerliliği olan bir iktisada inanmıyoruz. 

Disiplinin kendine sürekli atfettiği “nesnel”, “bilimsel”, “evrensel” 

kavramlarının ideolojik bir yanılsama aracı olduğunu düĢünüyoruz. Bu yanılsama 

araçlarından biri olan insanı, kitle insanı olarak görmek onu ısmarlama, tarif edilmiĢ 

birey olarak dayatmaktır. Böyle bir indirgemecilik insandaki ve disiplinler arasındaki 

çoğulcu yaklaĢımı yıkar ve onun yerine tek bir varsayım önerilmesine neden olur. Ve 

kitle insanı konuya yabancılaĢır.  Bu yabancılaĢtırmayı kıracak olan efekt ise ancak 

ve ancak iktisat ideolojisinin kendi yarattığı dili parçalamakla olur. Bu dil, model 

dogmatizminin, konjonktürel durumların öznelliklerinden sıyrılarak genelleĢtirilmesi 

sorununun kendiliğinden doğmasına sebep olur. GenelleĢtirilmesi ise daha çoğulcu 

bir yaklaĢıma açık gibi gözükse bile terminolojik bir eksenin kalplaĢmasına ve iktisat 

teknokrasisinin üstten bir yapı olarak ortaya çıkmasına yardımcı olur. VaroluĢsal bir 

paradigma iktisat eksenli dünya algısı içerisinde bulunan iktisat, kendini 

meĢrulaĢtırıcı her türlü adımı kendi yarattığı bu modellerle oluĢturur. Ġktisatta model 

dogmatizmine hayır! 

3. Matematiğin aklayıcı bir dilsel öğe olarak kullanılmamasını talep ediyoruz. 

Ġktisada doğa bilimlerine yaklaĢır gibi yaklaĢmak ya da onu evrensel doğrulara 

ulaĢtırmaya çalıĢmak, iktisadı kendi içinde tek tipleĢmeye götürür. Bu süreçte 

matematiği “resmi” bir dil olarak kullanmak iktisadın kendi varsayımları içerisinde 

tutarlı sonuçlara ulaĢmasını sağlarken toplumsal yaĢamdaki iktisadi iliĢkileri 

açıklamakta yetersiz kalır. Varsayımlar oluĢturulurken formüller değil, gerçek 

yaĢamın olasılıkları temel alınmalıdır. Ġktisadi modellerin matematiksel biçimlerle 

temellendirilmesi yoluna gitmek, iktisadın varmak istediği sonuçlara ulaĢmasını 

kolaylaĢtırır. Bu biçimselleĢtirme, disiplinin iliĢkileri tanımlama ve çözümlemedeki 

eksikliğini örterek kitlelerin gözündeki saygın konumunu pekiĢtirecek “bilimsel 

karizma”nın yaratılmasını sağlar. Ve böylece matematiksel biçimler illaki “doğru” 

olduğu için sonucun eleĢtirelliği de ortadan kalkmıĢ olur.  

4. Ġktisadın beĢeri bilimlerle bağları koparılmamalıdır. 

Disiplinin, yaĢamın iktisadi iliĢkilerini kavrayabilmesi ancak tarih, sosyoloji, 

antropoloji sosyal bilimlerle eĢgüdümlü hareket edebilmesiyle mümkündür. 

Kastedilen iliĢkilerin zamanlarına, mekanlarına ve aktörlerine göre farklılaĢması, 
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iktisadın bu farklılaĢmaları kavrayabilecek esnekliğe ve tanımlama yetisine sahip 

disiplinlere yakınlaĢmasını zorunlu kılar. Ġktisat insan iliĢkileriyle anlam bulan bir 

disiplin olmakla beraber bu iliĢkilerin kurulmayıp insanı iktisadın nesnesi haline 

getirmek ya da iktisadı belirleyici bir unsur olarak almak, iliĢkiler halinde olması 

gereken tüm disiplinleri yaralayan hiyerarĢik bir düzenin kurulmasına yol açar. Böyle 

bir hiyerarĢik sistem her disiplinin kendi krallığını oluĢturmasına yardım eder.  

Mülkiye öğrencileri de 2009 yılında Post Otistik Ġktisat Hareketi‟ne 

katılmıĢlardır. “Ġktisada ÇıkıĢ” baĢlığı ile yayınladıkları bildiride iktisat eğitimi ile 

ilgili düĢüncelerini Ģu Ģekilde dile getirmiĢlerdir
46

: 

“Daha önce düĢünenleriniz vardır. Bilgisayar klavyesi ABCDE diye baĢlamaz. 

QWERT biçiminde baĢlaması açıklama bekleyen bir durum yaratır. Bu dizilimin 

arka planında daktilo üretiminin ilk günlerinde ortaya çıkan teknik bir sorun vardır. 

Ġlk daktiloların bir sıkıĢma sorunu yaĢaması daktilo üreticilerinin deneme yanılma 

yöntemiyle en uygun diziliĢi bulmasını sağlamıĢtır. Ancak çok sonraları teknolojinin 

ilerlemesiyle bu teknik “sıkıĢma” sorunu çözülmüĢ, ancak  QWERT diziliĢine de 

insanlar alıĢmıĢtır.  

Bu gün Neo-klasik iktisat eğitimi de teknik açıdan sıkıĢmıĢtır. Neo-klasik 

iktisadın argümanları ve sonuçları üniversitelerde okutulan iktisat kitaplarındaki 

toplumsal refaha sıkıĢmıĢtır ve bizler, yani bilim üreticileri yeni bir diziliĢ bulmak 

zorundayız. Bu diziliĢe dair ilk elden söylenebilecek uyarıları ise Ģöyle 

sıralayabiliriz: 

 Ġktisadın sosyal bilimlerle bağları koparılmamalıdır. Ġktisat eğitiminin her 

alanında sosyolojiden, tarihten, siyasetten bahsedilmesi olmazsa olmaz 

koĢulumuzdur. Neo-klasik iktisadın bireyin kendi karını maksimize etme arzusu, artı-

değerin insanlar tarafından üretilemediği paleolitik dönemde yoktu. Bu arzu 

Melamilerde de yoktu, Kızılderililerde de yoktu. ĠĢte tarih ve sosyoloji iktisatla 

çeliĢiyor. Ancak biz biliyoruz ki sosyal bilimlerin hepsi yan yana ve omuz omuza 

insanlığın hizmetindedir.  
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 Kurgusal değil gerçekçi bir iktisat eğitimi olmalıdır. Gücünü pratikten 

almayan teori asla bilimsel değildir. Ġktisat biliminin temel sorunu sınırlı kaynakların 

sınırsız isteklerce bölüĢülmesi değil, sağlıklı suya ulaĢamayan 1,5 milyar insandır.  

 Ġktisadın bir sosyal bilim olduğu unutulmamalı, iktisat matematiğin 

boyunduruğundan kurtarılmalıdır. Ceteris paribus matematiğinin bir amaç değil araç 

olduğu, böylece iktisat eğitiminde Neo-klasik iktisadın bir safsata olduğu 

gerçeklerine kolayca eriĢilir. Matematik, insanı sadece üreten-tüketen bir kalıp olarak 

basitleĢtirmezse Neo-klasik iktisadın hiçbir argümanı kalmaz. 

 Ġktisat, fen bilimleri gibi küresel ölçekte düĢünülemez. Evet; neden küresel 

gösterildiğini biliyoruz, neden Colorado ve Hakkari‟nin gerçeklerini zorlayarak üst 

üste koyduklarını da biliyoruz. Çünkü kapitalizm bizi kafa sayımızla görmek 

zorunda. Halbuki farklı bir gerçeklik, örneğin öğrencilerin fotokopi ve kitaplarını 

paylaĢması, hatta kopya alıp vermesi dahi mikro iktisadın gerçekliklerini 

yıkmaktadır. Hepimizi McDonald‟s köftesi gibi standart ve makul görmek 

kapitalizmin açlığındandır, ancak McDonald‟s köftesi gibi göstermek de iktisat 

profesörlerinin bu açlığın temsilcileri olmalarındandır”.   

Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin Türkiye‟deki yansımaları da öğrenciler ve 

öğretim üyeleri arasında heyecan yaratmıĢtır. Ġktisat Dergisi, bir sayısını iktisat 

eğitimine ayırırken Post Otistik Ġktisat Hareketi‟ne geniĢ yer vermiĢtir. Ayrıca 

Ġzzettin Önder, Ahmet Ġnsel, Hülya Kirmanoğlu gibi akademisyenler hareket üzerine 

makaleler yazmıĢlardır. Hem Ġstanbul Üniversitesi hem de ODTÜ öğrencileri 

hareketi destekleyen bildiriler yayınlayıp tüm öğretim üyelerini konu üzerinde 

tartıĢmaya davet etmiĢlerdir. “Ceteris Paribus” web sitesi Post Otistik Ġktisat 

Hareketi‟ne bir sayfa ayırıp ilgili tüm Türkçe metinleri bir araya getirmiĢtir ve bazı 

çeviri çalıĢmaları yapmıĢtır. Bununla birlikte tartıĢmalar ne yazık ki Avrupa‟daki 

benzerleri kadar geniĢ bir katılım bulamamıĢtır
47

.  

Türkiye‟nin Post Otistik Ġktisat Hareketi‟ne bakıĢı sınırlı kalmıĢ, çok fazla ilgi 

görmemiĢtir. Destekleyen öğrenciler de iktisat eğitimindeki sorunlara farklı 
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yönlerden bakarak dikkat çekmek istemiĢlerdir. Hareketin yönelttiği eleĢtiriler 

ayrıntılı bir biçimde incelenecektir.  

1.1.3.4. Post Otistik Ġktisat Hareketinin Egemen Ġktisada Yönelttiği EleĢtiriler 

Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin egemen iktisattaki; çoğulculuk problematiği, 

matematiğin aĢırı kullanımı, gerçekçilik sorunu, mikro iktisat tartıĢmaları, Neo-klasik 

iktisatta fiyat mekanizması, neo-klasizmde eksiksiz bilgi ve bölüĢüm sorununa 

yönelik eleĢtirileri ele alınacaktır. 

1.1.3.4.1. İktisatta Çoğulculuk Problematiği 

Günümüz iktisat eğitimine yöneltilen en temel eleĢtirilerden biri iktisadın 

çoğulculukta noksan olduğu yönündedir. Bugün dünya çapında iktisat eğitimi veren 

kurumların büyük bir bölümü Neo-klasik iktisat eğitimi vermekte ve diğer iktisadi 

görüĢleri büyük ölçüde yok saymaktadır.  

Her iktisadi okul birbirinden farklı olaylara, birbirinden farklı dünya 

görüĢleriyle yaklaĢırken; aynı zamanda kendi ölçütleri içinde baĢarılı sonuçlara 

ulaĢabilir. Örneğin, Neo-klasikler yüksek iĢsizliğin enflasyonu nasıl önleyeceğini 

ispatlarken Avustralya, bağımsız kurumların belirlediği gelir politikalarının aynı 

iĢlevi görebileceğini, Ġsviçre milli bir ücret pazarlığının nasıl baĢarabileceğini, 

Kenneth Galbraith ise ilk kitabında ABD‟de fiyat kontrollerinin savaĢ zamanında 

bunu nasıl baĢardığını göstermiĢtir. Bunların her biri kendi içinde doğrudur. Burada 

yalnızca Neo-klasik yaklaĢımı benimseyip diğerlerini dıĢlamak bilimsel bir tavır 

değildir
48

. 

TartıĢmalar var olan fikrin sorgulanmasını, eksikliklerin düzeltilmesini, yeni 

bir sonuca varılmasını ya da fikrin tamamen reddedilmesini sağlayabilmektedir. 

Ġktisat eğitimi de geçmiĢteki ve Ģimdiki tartıĢmalar üzerine kurulmalıdır. Klasik ve 
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Marksist görüĢler üzerinde de dikkatlice durulmalı, temel metinlerin okunmasına 

daha fazla ağırlık verilerek karĢıt görüĢler mutlaka öğretilmelidir
49

. 

BirleĢme sürecini biçimlendirmek için birçok plan vardır fakat bunların hepsi 

de geleneksel teoriler (yani bilimsel geliĢmenin anti çoğulcu anlatısı) açısından 

anlaĢılmaz bir durumu tanımlarlar. Örneğin, Stephen Hawking problemi Ģu Ģekilde 

açıklamaktadır: 

“Günümüzde bilim insanları evreni iki temel kısmi teoriyle tanımlamaktadırlar: 

Genel görelilik teorisi ve kuantum mekaniği. Bunlar yüzyılımızın ilk yarısının büyük 

entelektüel kazanımlarıdır… Buna karĢılık, ne yazık ki bu iki teori birbiriyle tutarsız 

olarak bilinmektedir. Her ikisi birden doğru olamaz. Bugün fizikteki en büyük 

çabalarından biri, bunların ikisini bir araya getirecek yeni bir teorinin, kütle çekimin 

kuantum teorisinin arayıĢıdır”.  

Bu paragrafı Popper ve Kuhn‟un önerdiği gibi, rakip teoriler merceğiyle 

okumak bir yanlıĢ anlamaya davetiye çıkarmaktadır. Fizikçiler, göreliliği ve kuantum 

mekaniğini, birbiriyle savaĢ halindeki fizikçi kamplarının desteklediği birbirine rakip 

teoriler olarak değil, daha çok fiziksel gerçekliğin kökenlerine iliĢkin farklı ve 

birbirini tamamlayıcı kavramsal yaklaĢımlar olarak algılanmaktadır. Bu iki anlatı, 

birleĢme fizikçilerinin aynı araĢtırma alanı olarak gördüğü, ama daha temel bir yapı 

ya da üretici mekanizma tanımlanmadan (ki henüz yapılmamıĢtır) birbiriyle 

uzlaĢtırılamayacak olan değiĢik olgu dizilerini aydınlatmaktadır. Klasik ve görelilik 

teorileriyle çeliĢki içinde olduklarından mikro olguları yok saymayarak 20. yüzyıl 

fiziği, çoğulcu olarak ilerleme sağlamıĢtır. Bu olgular dizisini modern biçimde 

tanımlamak, ardından yeni açıklamalar yapmak ve test etmek hedeflenmiĢtir. 

Fizikçilerin, bu birleĢtirme ve bu birleĢimin var olan teoriden daha derin kavrayıĢ 

seviyesine iliĢkin rüyası doğrudan doğruya onun çoğulcu yaklaĢımından çıkmaktadır. 

Çoğulculuk, her birinin keĢfe yarayan önemi diğerinin varlığıyla artan iki anlatının 

barıĢ içinde bir arada olmasına izin vermektedir. Fizikçiler, ne görelilik kuramının ne 
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de kuantum mekaniğinin itibarını düĢürmeye çalıĢmakta, yalnızca ikisini bir araya 

getirecek yeni bir teori geliĢtirmeyi amaçlamaktadırlar
50

. 

1.1.3.4.2. Matematiğin Aşırı Kullanımı 

Bazı iktisatçılar iktisadın artan oranda matematikselleĢmesinin, iktisadın son 

50 yıldan beri yaĢadığı daralmanın arkasındaki esas faktör olduğunu ifade etmiĢtir. 

BiçimselleĢme kendi kendisini beslemektedir. Yalnızca matematiksel bir form içinde 

ifade edilebilen faktörlerin göz önünde tutulduğu ve diğerlerinin tamamen göz ardı 

edildiği ya da yok sayıldığı bir tür pozitif takviye süreci yaratmaktadır. Müfredatın 

daralmasının asıl sebebi de budur. Zaman içinde baĢtan çıkarıcı ve yenilikçi 

biçimselleĢtirmenin seçim ölçütü, önde gelen dergilere ve öğretim görevlisi atama 

süreçlerine hakim olmaktadır. Bu süreç daralan, hızlanan, kaçınılmaz bir spiral 

biçiminde devam etmektedir
51

.  

Öğrencilerin bildirilerinde kabul ettikleri gibi, matematik kullanımının lehinde 

ya da aleyhinde olmak sorunun özü açısından önem arz etmemektedir. Uygulamalı 

iktisat, farklı koĢullara uyarlanabilen bir dizi modeller (yani somut gerçeğin 

basitleĢtirilmiĢ anlatımları) kümesinden oluĢmaktadır. Bu modellerin büyük bir kısmı 

matematiksel terimlerle ifade edilmiĢtir. BaĢlıca özellikleri olan (fiyat, üretim 

miktarları, istihdam, eĢitsizlik derecesi…), göreceli olarak karmaĢık bir durumun 

analizi yapılmaya çalıĢıldığında ve mantık kurallarına da saygılı kalınmak 

istenildiğinde matematik kaçınılmaz bir araçtır. Ġktisat için ihtiyaç duyulan 

matematik, onu öğrenen ve kullanan öğrencilerin çoğunluğu için kayda değer bir 

güçlük yaratmayan düzeydedir. Ġktisat disiplininin ileri matematik aracılığı ile çok 

genel teoremleri kanıtlamaya odaklanan bir alt kültürü vardır ve bu alt kültür küçük 

bir iktisatçılar azınlığını bir araya getirir ve bu iktisatçıların büyükçe bir kısmı 

Fransız kökenlidir. Ġktisadın “matematikselleĢtirilmesi” konusundaki sızlanmalar ya 
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bu azınlık grubuna karĢı abartılı bir tepki ya da baĢka bir Ģeye karĢı örtülü bir saldırı 

anlamına gelmektedir
52

. 

Ġktisat, doğal bilimler gibi bir bilim değildir. Mutlak gerçekleri yoktur ve 

toplumsal yapı değiĢtikçe iktisadın “değiĢmez” diye bilinen öğeleri değiĢmeye 

baĢlamaktadır. Örneğin “Minimum ücret seviyesinde bir artıĢ, niteliksiz iĢçilerin 

istihdamında bir azalıĢa yol açar” ifadesi her surette gerçeği yansıtmayabilmektedir. 

Kuzey Amerika örneklerinde, minimum ücretlerin yükselmesi durumunda en az 

nitelikli iĢçilerin istihdamının sabit kaldığı ya da yükseldiği gözlemlenmiĢtir. Bunun 

tür yanılgıların nedeni; ekonominin, tek bir değiĢkeninin değiĢmesi durumunda 

sonuçta ne olacağını görmemizi engelleyecek derecede karmaĢık bir iliĢkiler ağından 

ibaret olmasıdır. Ġktisadın evrensel kanunları yoktur, yalnızca çok değiĢken 

mekanizmalar vardır
53

.  

Ġktisatta bilimsellik geçerlidir ve mümkündür. Bu ise, söz konusu ilgilenilen 

olguların (örneğin fakirlik, yaygın iĢsizlik gibi) sebeplerinin tanımlanmasını 

gerektirmektedir. ġayet matematiksel yöntemler bu süreçte yararlı bir iĢlev görmekte 

ise çok iyi ve olumlu sonuçtur. Ancak burada temel sorun, yararlı olsunlar ya da 

olmasınlar, matematiksel modelleme yöntemlerinin doğal bilim anlamında herhangi 

bir araĢtırma sürecinin bilimsel olarak nitelendirilebilmesi için zorunlu 

olmadıklarının algılanmasıdır
54

.  

Bilim dünyasında ileri matematiği kullanmak konusunda iktisatçılar 

fizikçilerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Matematik, kesinliğin eĢ anlamlısıdır 

fakat belirsizliğin bu kadar hakim olduğu bir alanda kullanılmaktadır. Sosyal ve 

ekonomik yaĢam, basit kurallara indirgenmesi çok zor bir alandır. Matematiksel 

olarak ifade edilmesi imkansız değiĢkenler de bulunmaktadır. Bu da, gerçek 

dünyadan kaçma ve kurgusal dünyalar oluĢturma dürtüsünü güçlendirmektedir
55

. 
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1.1.3.4.3. İktisatta Gerçekçilik Sorunu 

BaĢarısız varsayımlarda bulunup hatalı politikalar önermesinin yanında iktisat, 

analiz araçları ve kullandığı varsayımlar nedeniyle de “gerçeklerden uzak” olmakla 

eleĢtirilmektedir. Bilimsel anlamda gerçekçilik, bilimsel incelemenin nihai 

amaçlarını araĢtırmadan bağımsız olduğunu kabul etmektir. Buradaki realizm 

kavramı, ontoloji ve metafizikle yakından ilgili olmakla birlikte varoluĢun doğası ile 

ilgili bir araĢtırmadır. Ġktisadın daha gerçekçi olmasına yönelik talepler de, kurgusal 

bir dünyadaki hipotetik iliĢkiler yerine tamamen ekonomik gerçekliği ele alan bir 

iktisadın kurulmasını amaçlamaktadır
56

. 

Ġktisadın gerçek yaĢamdan kopuk olduğu ve yapay senaryolar üzerinde kurulu 

bir mantık yürüttüğü iddiası, Neo-klasik iktisada yöneltilen diğer bir eleĢtiridir. 

Gözlemlenen gerçek iktisadi iliĢkilerle Neo-klasik teoriler ve bu teorilerin 

varsayımları çoğu zaman birbiriyle uyuĢmamaktadır. Bunun altında yatan en temel 

sebebin yukarıda da değinilen “matematikselleĢtirme” eğilimi olduğu 

belirtilmektedir. Çünkü matematiksel iliĢkiler mutlak neden sonuç iliĢkilerine 

dayanırlar ve iktisadi gerçekliği matematiğin diliyle ifade etmek için belirli 

basitleĢtirmelere gitmek ya da matematiksel dille ifade edilebilecek iliĢkiler kurmaya 

çalıĢmak, gerçekten kopuk yaĢamak kaçınılmaz olacaktır. 

Dünya ülkelerinde son dönemde yaĢanan krizler veya Fransa‟daki iĢsizlik 

düzeyi gibi güncel problemlerin analizinde Neo-klasik teorinin söyleyebileceği pek 

fazla bir Ģey yoktur. Genel denge teorisi yüksek seviyede merkezi bir ekonomiyi 

tanımlamakta fakat bu tür bir ekonomiye Neo-klasik iktisatçılar bile 

inanmamaktadırlar
57

. 

Yeni bir teori geliĢtirirken gerekli olan baĢlangıç noktası, Neo-klasik iktisadın 

eksiklikleri konusunda net olmalıdır. Post Otistik Ġktisat Bültenine katkıda 

bulunanlar birçok sorunlu konuya değinmiĢlerdir. Kötü planlanmıĢ modeller ve 

matematiğin aĢırı kullanımı dıĢında metodolojik bireyciliğin, tarihsel bakıĢ açısının 
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eksikliği, somut gerçekliklerden kopukluğun göz ardı edilmesinin Neo-klasik 

iktisadın eksik yanlarını oluĢturduğu söylenmektedir. Örneğin Neo-klasik iktisat, 

iktisadi faaliyetin bireye etkilerini ve insan maliyetini gösteremeyen bir kuramdır. 

Bunlara iliĢkin terimleri ve kavramları da yoktur. Fiyatların ve mübadelenin sosyal 

temellerini uzun zaman önce reddettiği için sınıf iliĢkilerine değinmemektedir. 

Kapitalizmin altında yatan dinamiklerle ya da laik eğilimlerle de baĢa çıkamaz, 

çünkü Neo-klasik iktisadın araçları yüzeydeki piyasa aktivitesiyle sınırlanmıĢtır. 

Ayrıca, ekolojik sınırlamalarla da baĢ edemez çünkü kaynakların sınırsız olduğu 

temel varsayımı üzerine oturtulmuĢtur
58

.  

Matematiksel yöntemlerle baĢarı kazanılamayan bir alanda tüm yöntemi 

kökünden değiĢtirmek; tarihsel, sosyolojik ya da politik baĢka yöntemler denemek 

faydalı olabilmektedir. Fakat bu baĢarısızlığın nedenini matematiksel yöntemlerin 

eksikliğine bağlamak, doğrudan bu yöntemlere verilen ağırlığın artmasıyla 

sonuçlanacaktır. Yapılması gereken, tüm biçimsel modelleri bir kenara atmak değil, 

gözlemlenen dinamik süreçleri tanımlayacak betimleyici modeller kurmak ve sosyal 

gözleme uygun modelin oluĢturulabilmesidir. Ġktisat, fizikten çok biyoloji gibi bir 

yönteme sahip olmalı, modellemeye geçmeden önce gözlem ve tanımlama 

yapılmalıdır. Yalnızca tahminlerimizin doğrulandığını gözlemleyerek değil iĢleyen 

süreci de adım adım doğrulayarak metodun doğrulanması gerekmektedir. Bu statik 

bir gözlem değil, birçok gözlemden oluĢan dinamik süreçlerin modellenmesi 

olacaktır
59

.  

1.1.3.4.4. Mikro İktisat Tartışmaları 

Fransız iktisat öğrencilerinin iktisattaki otizme karĢı olan hareketleri, iktisat 

eğitiminde mikro ekonomiye verilen oransız öneme karĢı baĢlamıĢtır. Standart mikro 

ekonominin varsayımları hiçbir Ģekilde kabul edilmemekte ve neredeyse her Ģeyle 

                                                 
58

Frank ROTERING (2004), “Yeni Bir Ġktisada Doğru”, (Çev. Gökmen Tarık Acar), Post-Otistik 

Ġktisat: Ġktisada EleĢtirel Bir BakıĢ, Ed: Kaya Ardıç, Ġstanbul Üniversitesi Ġktisat Fakültesi 

Mezunları Cemiyeti Ġktisat Dergisi,  Ġstanbul, s.212-214. 
59

Bruce EDMONDS (2001), “Against: A Priori Theory For: Descriptively Adequate Computational 

Modelling”, Post Autistic Review, Issue no.10, December 7, http://www.paecon.net/ 

PAEReview/wholeissues/issue10.htm(24.08.2010). 

http://www.paecon.net/%20PAEReview/wholeissues/issue10.htm
http://www.paecon.net/%20PAEReview/wholeissues/issue10.htm


47 

çeliĢen varsayımları bulunmaktadır. Mikro ekonomi eğitiminin “otistik” olarak 

isimlendirilmesinin esas nedeni, gerçek dünyaya iliĢkin iktisadi sorunların mikro 

ekonomistlerle tartıĢılmasının günden güne imkansız hale gelmesidir. Eğer bir mikro 

ekonomi kitabına bakıldığında içeriğinin bütünüyle matematikten ya da 

“masallardan” ibaret olduğu ve gerçek bilgi içermediği görülmektedir.  

Mikro ekonomi çoğu zaman gerçeklikten uzak olduğu için eleĢtirilmekte ancak 

“gerçeklikten uzaklık”, geçersiz olduğu anlamına gelmemelidir. DüĢünce tam olarak 

Ģudur: “Eğer bazı varsayımları terk edip daha güçlü matematiksel teoremler kurarak 

sıkı çalıĢılırsa mikro ekonomi günden güne gerçekçi bir hale gelecektir
60

”. Bireysel 

aktörün bir bütünün parçası olduğunu anlamak o aktörün neden belirli kararlar 

verdiğini açıklamamaktadır. EtkileĢimleri ve iliĢkileri anlamak için aktörlerin nasıl 

karar verdiklerini anlamaya gereksinim duyulmakta ve bütünüyle yeni bir tür mikro 

ekonomi yapılandırma ihtiyacı olacaktır
61

.  

Guerrien‟in makalesi tartıĢmayı takip edenler açısından ilgi çekerek Post 

Otistik Ġktisat Bülteni‟nde geniĢ yer bulmuĢtur. Bu tartıĢmalar özetlenmeye 

çalıĢılacaktır. 

1.1.3.4.4.1. Mikro İktisada Yöneltilen Eleştiriler 

Günümüz iktisat literatüründe Neo-klasik iktisadın “firmanın davranıĢı” olarak 

öğrettiği Ģeyin (artan marjinal maliyeti azalan marjinal gelire eĢitleyerek karlılığı 

maksimize etmek) mevcut firmaların ve ürünlerin en fazla %5‟inde uygulandığı 

sonucuna varan birçok araĢtırma vardır. Birçok ürünün karĢı karĢıya kaldığı gerçek 

maliyet koĢullarına iliĢkin araĢtırmalar, vakaların %95‟inde ya da daha fazlasında 

makul bir ürün seviyesi içerisinde marjinal maliyetlerin ya sabit kaldığını ya da 

düĢtüğünü ortaya çıkarmıĢtır. Firmaların gerçek davranıĢlarına iliĢkin araĢtırmalar da 

benzer olarak, vakaların %95 ya da daha fazlasında firmaların azalan marjinal geliri 
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göz ardı ederek mümkün olan en yüksek seviyede satıĢa ulaĢmaya çalıĢtıklarını 

göstermiĢtir. 

Benzer Ģekilde tüketicilerin bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisinin teğet olduğu 

noktayı hedefleyerek ne satın alacağına karar verdiği bakıĢ açısı da deneysel 

çalıĢmalarda trajik biçimde baĢarısız olmuĢtur. Buna iliĢkin son ve en iyi referans, 

Sippel 1997, çok iyi dizaynedilmiĢ kontrollü bir deneyde bu teorinin öğrencilerin 

davranıĢlarını tahmin etmekte baĢarısız olduğu gözleminden yola çıkarak çok dürüst 

biçimde “insanların nasıl davrandığına iliĢkin bir tanım olarak bu teorinin sınırlarını 

ekonomistlerin daha fazla dikkate almaları gerektiği” sonucuna varmıĢtır. Bu 

deneysel baĢarısızlıklara rağmen iktisatçıların standart firma ve tüketici tercihi 

teorisini öğretmeyi sürdürüyor olmaları, belki de standart mikro ekonomiye karĢı 

yapılabilecek en güçlü suçlama olacaktır
62

. 

Neo-klasik teorinin temel kavramları fayda ve kar maksimizasyonlarıdır. 

Modern teorik iktisadın kurucuları, bunları ekonomik kararların temelinde yatan 

özellikler olarak görmüĢlerdir. Hall ve Hintch‟in 1939‟da yaptıkları bir araĢtırma ise 

neredeyse hiçbir firmanın fiyatlama politikasının Neo-klasik teorinin öngördüğü gibi 

olmadığını ortaya koymuĢtur. Kar ve fayda maksimizasyonu eksiksiz bilgi gerektirir 

ve geleceğe iliĢkin de tam bilgi gereklidir. Ayrıca karar ile sonuç arasındaki zaman 

farkı, ikisinin farklı zaman dilimlerinde ve çevrelerde gerçekleĢmelerine neden 

olmaktadır. Karar anındaki maksimizasyon sonuçtaki maksimizasyon anlamına 

gelmez, çünkü dünya sürekli bir değiĢim içindedir. Üstelik hiç kimsenin Neo-klasik 

anlamda bir ekonomik aktör olması da beklenmemelidir. Bireyin bu tür bir insan 

olarak tanımlanması ahlaki anlamda da insan varlığına aykırıdır. Maksimum 

prensibinin var olmasına da gerek yoktur. Ġlk defa Avusturya iktisatçıları tarafından 

ortaya atılmıĢ olan “sıfır kayıp” kuralında bireyler arasında serbest mübadelenin 

gerçekleĢmesi için üç koĢulun bulunması yeterlidir: 1) Bir bireyde baĢkasına bir Ģey 

karĢılığı verebileceği malın bulunması ve diğerinin de almak istemesi, 2) Ġkisinin de 

bu durumdan haberdar olması, 3) Bunu yapacak güce sahip olmaları. Bunlardan 

herhangi biri olmazsa alıĢveriĢ gerçekleĢmemektedir. Bireyin kaybına yol açacak bir 
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davranıĢta bulunmadığı bu görüĢ, maksimum prensibinin yerine kullanılabilir. Bu 

varsayım geleceği mükemmel görüĢ ön koĢuluna dayanmamaktadır. Birey, optimum 

olmasa da, tercih edilir davranıĢlarda bulunur. Bir iktisadi aktivite için zorunlu koĢul 

bireyin refahının düĢmemesidir. Bu yaklaĢımda denge yoktur, yalnızca ulaĢılan 

belirli konumlar vardır
63

. 

Mikro ekonomideki temel yanlıĢlardan biri de tüm ders kitaplarında bulunan 

fiyat mekanizmasıdır. Neo-klasik iktisat kurucuları, herkesin fiyatı veri kabul ettiği 

varsayılan modelde fiyatların kaynağı ile ilgili mantıksal bir problemin olduğunun 

farkındadırlar. Jevons bu sorundan “ticaret birimi” kavramıyla kaçınmaya çalıĢmıĢ, 

Walras fiyatların yüksek sesle telaffuz edilerek duyurulduğunu varsaymıĢtır. Bu 

sorundan her zaman yapıldığı gibi “piyasa güçleri” ya da “arz ve talep kanunları” ile 

kurtulmak mümkün değildir
64

. 

Dünya çok karmaĢık bir yerdir ve onu anlamlandırabilmek için gerekli olan 

Ģey, gerçekliğin basitleĢtirildiği modellerdir. Neo-klasik iktisadın varsayımı, 

aktörlerin zevklerinin ve tercihlerinin sabit olmasıdır. Varsayıma göre çok büyük 

miktarda bilgi, aktörler tarafından sorunsuz bir Ģekilde analiz edilebilmektedir fakat 

aynı aktörler tercihlerini değiĢtirememektedir. Diğer insanların tercihleri, fiyatları 

etkilediği zaman bireyimizi de etkiler. Bu görüĢ sadece baĢka insanlar istiyor diye bir 

oyuncak isteyen çocuğun davranıĢını açıklamamaktadır. Halbuki gerçek dünyada bu 

tür davranıĢlar çok fazladır. Moda piyasaları böyledir. Finansal piyasalarda da benzer 

davranıĢlar yaĢanabilir. Bir Hollywood filminin baĢarısında bazen bu tür etkenlerin 

çok fazla yeri olabilir. Geleneksel teori ise iki bireyin birbirlerinin davranıĢlarını 

etkilemesini yalnızca fiyat mekanizmasına indirgemektedir. Sabit tercih varsayımının 

kaldırılması gerçek dünyayı anlamak için birçok analitik araç verecektir. Son 

zamanlara kadar bu iliĢkileri biçimlendirmenin teknik açıdan mümkün olmadığı 

söylenebilir fakat metodoloji son zamanlarda birey davranıĢlarının birbirine etkisini 
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anlayabilecek konuma gelmiĢtir. Bu yaklaĢım teorilerin çok daha bilimsel test 

yöntemlerini de olanaklı kılacaktır
65

.  

1.1.3.4.4.2. Mikro İktisadın Savunulan Yönleri 

Mikro iktisat teorisine yöneltilen bu yoğun eleĢtiriler birçok alanda teorinin 

ciddi eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. Joseph Halevi gibi bazı iktisatçılar 

bundan yola çıkarak standart mikro ekonominin bütünüyle tasfiye edilmesi 

gerektiğini savunmaktadır
66

. 

Caldwell‟e göre temel iktisadi akıl yürütme, mikro ekonomiye dayanmaktadır. 

Öğrencilere mikro ekonomi dersi verilirken çok az miktarda matematik kullanılabilir. 

Elastikliği hesaplamak için kullanılan az seviyede cebir dıĢında tüm kavramlar 

(üretim olasılık eğrisi ile arz ve talep diyagramları baĢta olmak üzere) grafiksel 

olarak ele alınabilir. Bu basit araçlar grubuyla öğrencilere ders boyunca dünyanın 

nasıl iĢlediğine dair pek çok Ģey öğretilebilmektedir. Temel olarak grafikler dünya 

hakkında bir Ģeyler anlatmak için kullanılabilir. Örneğin, fiyatın belirlenmesini 

tartıĢırken fiyat tavanlarının ve desteklerinin ayrımına ulaĢabilmek için arz ve talep 

diyagramları kullanılmaktadır. Temel iktisadi akıl yürütme ve basit diyagramlar, 

ekonominin de ötesinde politik ekonomi konularında da hikayeler anlatabilmektedir. 

Ne olursa olsun temel iktisadi akıl yürütmeye iliĢkin güven konusu onun neden iĢe 

yaradığına iliĢkin ne bilindiği değil, gerçekten iĢe yaradığı gerçeğiyle ilgilidir. Sonuç 

olarak, biçimsel karmaĢıklığı sürekli artan mikro ekonomik modellere dönüĢmesi, 

mikro ekonominin iĢlevsiz olduğu sonucunu getirmemelidir
67

.  

Günümüzde birçok Neo-klasik iktisatçı, özellikle son 20 yıl içinde, Neo-klasik 

temel teorinin bazı sınırlamalarını kabul etmektedir. Örneğin, Herbert Simon‟un 

“sınırlı rasyonellik” kavramı bugün kabul edilmektedir. Birçok deneysel iktisatçı, 
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Neo-klasik olgulara karĢı Ģüphecidir. Bununla birlikte temel Neo-klasik varsayımlar 

halen ders kitaplarına ve dergilere hükmetmektedir. Neo-klasik teorinin temel 

fikirleri müfredattan dıĢlanmamalıdır fakat eĢlik eden alternatifler de 

yerleĢtirilmelidir. Örneğin, “rasyonel iktisadi insanı” temel alan psikolojik 

varsayımlar açık hale getirilmeli ve diğer psikolojik yaklaĢımlarla karĢılaĢtırması 

yapılmalıdır. Oyun teorisinin tekniklerinin üzerinde durulduğu kadar teorinin 

kavramsal sınırlarının da üzerinde durulmalıdır. Öğrenciler anahtar fikirleri 

belirlemeye, karĢılaĢtırmaya ve eleĢtirmeye teĢvik edilmelidir. Ġktisadı yeniden 

canlandırmanın önemli ilk adımı; kavramların, fikirlerin anlamlarını ve tarihsel 

evrimlerini daha iyi anlamamızı sağlayabilecek olan iktisat metodolojisine ve iktisadi 

düĢünce tarihine daha fazla yer ve prestij sağlamak olacaktır. Neo-klasik teorinin 

bazı kısımlarını okumak ve eleĢtirmek iyi bir entelektüel çalıĢmadır. Alfred Marshall, 

Leon Walras ve Vilfredo Pareto gibi Neo-klasik teorisyenler zeki ve güçlü 

düĢünürlerdir ve onların çalıĢmaları hala okunmaya değerdir
68

. 

Genel tercih görüĢü, bireyin ekonomik tavrını biçimlendiren davranıĢlardan 

biridir ve tercihi göz önünde bulundurmak aynı zamanda davranıĢları açıklarken 

alıĢkanlıkların, geleneklerin (kurumsalcıların vurguladığı gibi) ve güç iliĢkilerinin 

(radikal iktisatçıların vurguladığı gibi) rollerinin de kabul edilmesi anlamına gelir. 

Fırsat maliyeti ve rasyonel iktisadi karar alma gibi belirli bazı geleneksel mikro 

ekonomik kavramlar, karar alırken hem maliyetlerin hem de faydaların ağırlığını 

belirleme anlamında öğretilmeye değerdir. Arz ve talep eğrileri de dünyada “bir 

yerlerde var olan” eğriler olarak değil, gerçek dünyadaki fiyat değiĢimlerini 

kavramamızı sağlayabilecek zihinsel yapılar olarak tanıtılmalıdır. Aynı zamanda 

öğrencilere arz eğrisinin marjinal maliyet eğrileriyle belirlenmesine ya da talep 

eğrilerinin kayıtsızlık eğrisi analizinin sonucunda belirlenmesine bağlı olmadığı da 

gösterilmelidir. Refahı ekonomik aktivitenin hedefi olarak gören bir mikro ekonomik 
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yaklaĢım, hem çok daha entelektüel bir bakıĢ yaratır hem de sosyal sorumluluk 

taĢımaktadır
69

.  

1.1.3.4.4.3. Eleştirilerin Getirileri 

Sonuç olarak mikro iktisat teorisinin gerçek dünyayı doğru biçimde 

betimlemekten yoksun birçok yanının olduğu söylenebilir. Bununla birlikte Spinoza 

bize “köpek kavramının ne havladığını ne de ısırdığını, ama yine de gerçek 

köpeklerin her ikisini de yapabileceği bir dünyayı anlamak için köpek kavramının 

gerekli olduğunu” öğretmiĢtir
70

. Mikro iktisadın soyutlayıcı yaklaĢımı bu yüzden 

gereklidir. Önemli olan mikro iktisadın gerçek iktisadi iliĢkileri anlayabilmemize 

imkan sağlayacak yöntemler benimseyebilmesidir. Bu yüzden gerekli olan, Peter 

Dorman‟ın
71

 ifade ettiği gibi “iktisadı doktrin merkezli değil problem merkezli bir 

yapı olarak yeniden biçimlendirmektir”.  

1.1.3.4.5. Neo-klasik İktisatta Fiyat Mekanizması 

Neo-klasik sistemin baĢka bir temel kurumu, Ģüphesiz, fiyat mekanizmasıdır. 

Özel mülkiyet; ancak, serbest giriĢim, rekabet, kar ve ekonomik güdü içinde bir 

anlam taĢımaktadır. Hangi tür malların ne miktarda üretileceği, mevcut sermaye, 

emek ve doğal kaynakların hangi üretim kesimlerinde kullanılacağı, tüketim, 

biriktirim ve yatırımlar için ayrılacak paranın miktarı serbest fiyat mekanizması 

içinde kararlara konu olmaktadır. Arz ve talep ancak serbest bir fiyat sistemi içinde 

iĢleyebilmektedir. Komünist-sosyalist ekonomilerde klasik anlamda fiyat 
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mekanizması kurumu mevcut olmadığından, kısa ve uzun vadeli planlar yolu ile fiyat 

mekanizmasının iĢlevi yerine getirilmeye çalıĢılmaktadır
72

.  

Fiyat kurumu genellikle kiĢilerin ekonomik uğraĢılarının uyumunu sağlar. 

Fiyat, fiyatın anlatımının bir aracı olan para aracılığı ile ekonomik sorunların devlet 

karıĢımı olmaksızın, baĢka bir deyimle bir merkezi plana gerek kalmaksızın 

çözülmesini mümkün kılar. Diyelim ki tüketiciler fiyatının yüksekliğinden ötürü (A) 

malı yerine (B) malını tercih etmeye baĢlamıĢlardır. Bu takdirde Ģu durum 

belirecektir. Daha ucuz olduğu için (B) malına karĢı olan talebin çokluğu, bu malı 

üreten alanda yatırımların ve doğal olarak istihdam hacminin de artmasını da 

sağlayacaktır. (A) malını üreten kesim, tüketicilerin isteklerine uymak, baĢka bir 

deyimle fiyatının yüksekliğinden ötürü azalan talebini çoğaltmak için fiyatlarını 

ayarlamayı gerekli görecek ve karını da, marjinal kar düzeyi dolayında tutmaya 

çalıĢarak, talebini arttırmaya çaba gösterecektir. Fiyatlar, ekonomik kararların 

alınmasına esas olan bilgiyi, yani piyasa durumunu, bu kararları alacak kiĢilere 

sağlamaktadır
73

.  

Bununla beraber fiyat mekanizması kurumunun, kendisinden beklenen iĢlevi 

yerine getirebilmesi için ekonominin rekabet koĢulları içinde iĢlemesi, baĢka bir 

deyimle rekabetçi niteliğe sahip olması gerekir. Eğer piyasa, rekabet koĢullarından 

yoksun bulunur, bir malın alıcı ve satıcısı tekel durumuna gelirse, fiyatlar üzerine 

etki yapabilecek bir yeteneğe, bir güce ulaĢabilir. Böyle bir durumda fiyatlar aynı 

zamanda değiĢime de çok açık değildir. Arz ve talep, azalıp çoğalmalarına hemen 

yanıt vermemektedir. Halbuki fiyat esnekliği, değiĢen arz ve talep karĢısında üretim 

kaynakları veya etkenlerinin tahsislerinin ayarlanabilmesi bakımından önemli bir 

role sahiptir. Fiyatlardaki katılık bu iĢlevin yerine getirilmesinde engel teĢkil 

etmektedir. Bu durum, fiyatların kamu makamları tarafından, daha çok sosyal 

amaçlarla saptandıkları zamanlarda da kendisini göstermektedir. SavaĢ yıllarında ve 

diğer olağanüstü durumlarda hükümet makamlarının kurdukları fiyat denetim 

mekanizmaları da, fiyat kurumunun, rekabetçi bir piyasa kolaylığı içinde görevini 
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yerine getirmesi, baĢka bir deyimle üretim etkenlerinin akılcı tahsislerinde bir 

düzenleyici rol oynaması tabiatıyla söz konusu olmamaktadır
74

.  

1.1.3.4.6. Neo-klasik İktisatta Eksiksiz Bilgi Sorunu 

Piyasa mekanizmasının düzgün iĢlemesi, alıcıların ve satıcıların aynı (simetrik) 

bilgiye sahip olmaları halinde mümkündür. Halbuki ekonomilerin geliĢtiği, mal ve 

hizmet çeĢitlerinin arttığı günümüzde karar birimleri (üreticiler ve tüketiciler) 

birbirinden farklı (asimetrik) bilgiye sahiptirler. Karar birimlerinin farklı bilgilere 

sahip olmaları, ekonomik etkinliğin gerçekleĢmesini önlemektedir. Devlet, bu Ģekilde 

eksik ve farklı bilginin önüne geçebilmek için kalite, sağlık ve güvenlik alanlarında 

standartlar oluĢturup yasal düzenlemeler yapmaktadır (özellikle ürünlerin üzerine 

ürünün nitelikleri ile ilgili bilgilerin yazılması zorunluluğu vb. gibi)
75

.  

1.1.3.4.7. Neo-klasik İktisatta Bölüşüm Sorunu 

Üretilen mal ve hizmetler hiçbir toplumda geliĢigüzel paylaĢılmamaktadır. Her 

toplumda bölüĢümü düzenleyen kurallar ve mekanizmalar bulunmaktadır. Klasik 

iktisatçılar bölüĢümü emek-değer kuramı ile açıklamıĢlar, emeği değerin kaynağı 

olarak görmüĢlerdir. Marx, Klasik ekolün tahlil araçlarındaki bu çeliĢkiden 

yararlanarak kapitalizmin mübadele yasalarının emek ürününün tümünün emeğe 

gitmesini önlediğini, artık değeri kapitalistin ele geçirdiğini, bölüĢümün bu niteliği 

kapitalizmin yasalarından doğduğu için bu sistemde reformun mümkün olmadığını 

ileri sürmüĢtür
76

.  

Neo-klasik iktisatçılar bu iddialara karĢı her üretim girdisinin ürüne yaptığı 

katkıya eĢit getiri sağladığını, bunun hakça bir paylaĢım olduğunu, belirli 

varsayımlar altında toplam ürünün bütün girdiler arasında paylaĢıldığını, geriye 

hiçbir artık kalmadığını gösteren bölüĢüm kuramını kurmaya çalıĢmıĢlardır. Klasik 
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ekoldeki emek değer kuramı yerini Neo-klasiklerde fayda değer kuramına 

bırakmıĢtır. Neo-klasik iktisatçılara göre, piyasa mekanizması hem kaynak dağılımı 

hem de bölüĢüm açısından en etkin çözümü sağlamaktadır. Neo-klasik bölüĢüm 

kuramı, faktör gelirlerini birbirlerinden ve net çıktının değerinden bağımsız olarak, 

bir arada belirleyebilen tek bölüĢüm kuramı olma iddiasındadır
77

.  

Neo-klasik bölüĢüm kuramının en önemli niteliği ekonomik olguları toplumsal 

yapı ve iliĢkilerden bağımsız olarak ele almasıdır. Bu kuramın temel hipotezi, ücret 

ve karın iĢgücü ve sermayenin kıtlık fiyatları olduğu ve üretimin teknik koĢulları ile 

faktör arzlarının göreli kıtlığına göre belirlendiğidir. Üretimin teknik koĢulları faktör 

taleplerini, bu da faktör arzları ile birlikte faktör fiyatlarını belirlemektedir. Denge 

durumunda faktörler, marjinal katkıları ölçüsünde gelir elde etmekte; üretim 

fonksiyonu belli özellikler gösterdiği, ölçeğe göre sabit verim ve ikame esnekliği bire 

eĢit olduğu zaman faktörlerin göreli gelirleri faktör arzlarından tamamen bağımsız 

olarak belirlenmektedir. Faktörlerin katkıları oranında gelir elde etmeleri için gerekli 

koĢul, tarafların oyunun kurallarına uyması, yani bütün piyasalarda tam rekabetin 

egemen olması ve üreticilerin rasyonel bir davranıĢla kar maksimizasyonunu 

amaçlamalarıdır
78

.  

Oysa üretim araçlarının üretim süreci içerisinde yer alması ile bunlar üzerinden 

bir gelir elde etmesi farklı nitelikteki olgulardır. Neo-klasik yaklaĢım bölüĢüm 

olgusunu sadece faktör fiyatlarının belirlenmesi olarak görmekte, bireyler arasındaki 

gelir bölüĢümünü etkileyen unsurları bir kenara bırakmaktadır. BölüĢüm sorununa 

bireysel açıdan bakıldığında, sorunun önemli bir unsuru, faktör dağılımı ve mülkiyet 

iliĢkileri Neo-klasik yaklaĢımın inceleme alanı dıĢında kalmakta ve bu nedenle 

bireysel gelir dağılımına yeterli bir çözüm getirilememektedir. Hem üretim olarak 

alınması ve hareket noktası olarak sınıfların değil, üretim faktörlerinin göz önünde 

bulundurulması anlamlı bir sınıfsal gelir dağılımı çözümlemesinin ortaya 

konulamamasına neden olmuĢtur. BölüĢüm sorunu üretim faktörlerinin 
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fiyatlandırılması sorunu olarak ortaya çıktığı için Neo-klasik yaklaĢımda fiyat 

kuramından bağımsız bir bölüĢüm kuramından bahsedilememektedir
79

.  

BölüĢüm olgusunda önemli olan faktörlerin fiyatlandırılması değil sınıfsal gelir 

paylarıdır ve mülkiyet iliĢkileri iĢin içine girmeksizin bu payların belirlenmesi 

olanaksızdır. Neo-klasik ekol sınıf tahliline yer verilmediğinden sınıflar arası 

bölüĢüm olgusu ihmal edilmektedir. Bu bağlamda sınıfların üretimden aldıkları 

payların mahiyetini ve kökenini açıklamada Neo-klasik iktisat derli toplu bir sistem 

yaratamamıĢ, bölüĢüm sorunu marjinal verimlilik kuramı ile de çözümlenememiĢtir. 

Liberal doktrinde daha sonraki geliĢmelerle de kapitalizm için geçerli ve herkes 

tarafından kabul gören bir makro bölüĢüm kuramı kurulamamıĢtır. BölüĢüm 

olgusunun normatif bir nitelik arz etmesi evrensel ve tutarlı bir bölüĢüm modelinin 

geliĢmesini engellemiĢtir
80

. 

Günümüz ekonomisinde ve iktisat eğitiminde hakim iktisat görüĢü olan Neo-

klasik sistemin, son dönemde yaĢanan global ekonomik krizin temel sebebi olduğu 

görüĢü yaygınlaĢmaktadır. Neo-klasik iktisat kuramı özellikle Amerikan 

kapitalizminin desteğini alarak ana akım haline gelmiĢtir. KüreselleĢmeyle birlikte 

kapitalizm, özellikle geliĢmiĢ ekonomilerde ortaya çıkan krizlerin global hale 

gelmesinin temel sebeplerinden birisidir. Son yaĢanan 2008 global ekonomik krizi 

buna örnek olarak gösterilebilir.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2008 GLOBAL EKONOMĠK KRĠZĠ 

ÇalıĢmanın bu ikinci bölümünde; ekonomik krize kavramsal olarak 

değinildikten sonra bölümün ana temasını global ekonomik kriz oluĢturacaktır. 

Global ekonomik kriz kapsamında; krizin küreselleĢme ile iliĢkisi, krizin oluĢturan 

etmenler, krizin yansımaları ve alınan önlemler irdelenecektir. 

2.1. KAVRAM OLARAK EKONOMĠK KRĠZ 

Kriz, önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen ekonomik ve ekonomi ile 

ilgisi olmayan bazı geliĢmelerin etkisiyle ekonomik konjonktürdeki yön değiĢtirmeyi 

yani geniĢleme ya da sürekli bir ilerleme döneminden uzun ya da kısa bir bunalım 

veya daralma aĢamasına (evresine) geçiĢ olarak tanımlanabilir
81

. 

Kriz, iĢletmenin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen 

bir anda ortaya çıkan bir olgudur
82

. 

Mutlaka küçük-büyük herkes gerek görsel gerek yazılı basında „ekonomik kriz‟ 

terimini duymuĢtur. Bu nedenle kavramsal çerçevede ekonomik krizin tanımı, 

çeĢitleri, kapsamı ve bulaĢıcı olması hakkında bilgi verilecektir.  
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2.1.1. Ekonomik Krizin Tanımı ve ÇeĢitleri 

Kriz, çeĢitli bilim dallarında ve aynı zamanda günlük konuĢma dilinde çok 

yaygın olarak kullanılan kavramlardan birisi haline gelmiĢtir. Etimolojik kökeni 

Yunanca “krisis” kelimesine dayalı olan kriz kelimesi, sosyal bilimler alanında çoğu 

kez “buhran” ve “bunalım” kelimeleri ile eĢ anlamlı olarak kullanılmaktadır. Sosyal 

bilimler açısından kriz kavramının genel bir tanımını yapmak hiç kolay değildir. 

Ġçinde bulunulan durumun ya da karĢı karĢıya kalınan olayların ne derece “kriz” 

olduğu kiĢiden kiĢiye değiĢebilmektedir
83

. 

Ekonomik araĢtırmaların en önemli alanlarından birisi, günümüzde, ekonomik 

krizdir. En genel anlamıyla tanımlanacak olursa; kriz, ekonomik geliĢme süresinde 

mal ve hizmetlerin arz ve talep dengelerinin bozulması, tüm ekonomik unsurlar 

arasındaki iliĢkilerin kopukluğa uğramasıdır. Bu anlamda krizin belli bir sürede 

gerçekleĢtiği ve ekonomik yapıyı yakından ilgilendirdiği anlaĢılmaktadır
84

. 

Kriz, önceden bilinmeyen ya da öngörülemeyen bazı geliĢmelerin; makro 

düzeyde devlet; mikro düzeyde ise firmaları ciddi boyutta etkileyecek sonuçlar 

ortaya çıkarmasıdır. Aniden ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan olumsuz 

geliĢmeleri kriz olarak adlandırmak doğrudur
85

. O halde, belli ölçüde ortaya 

çıkabilecek değiĢmeleri kriz Ģeklinde değerlendirmek doğru değildir. 

Kriz, aynı zamanda, bir anda veya belirli bir zaman bölümü içerisinde normal 

seyrinde iĢleyen bir sürecin kısa, orta veya uzun vadede kesintiye uğraması ve/veya 

bir zararın ortaya çıkması durumudur. Bu nedenle, krizin ortaya çıkma sürecinde 

belli faktörlerin önemli rolü olmakta ve bu sebepler belirli bir birikim oluĢturmakta 

dolayısıyla krize adeta davetiye çıkarmaktadır. Örneğin; kalp krizi bir anda 

olmaktadır. Ancak, kriz öncesinde belirli faktörler; sigara kullanımı, aĢırı yağlı 
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yiyecekler tüketmek, spor yapmamak krizin oluĢmasına zemin hazırlamaktadır. 

Örneğin; bir ekonomide kriz sürecinde iĢçi çıkartma yapılabilir, bankalar sıcak para 

bulamayabilir, kapasite kullanım oranı düĢebilir, ihracat bir anda çok düĢük 

seviyelere düĢebilir. Böyle bir durumda hükümet yetkilileri bu durumu 

önemsemeyebilir ya da müdahale etmeyebilir
86

. Fakat bu fark edilmeyen ya da 

önemsenmeyen unsurlar, ileride oluĢabilecek krizin sinyalleri olabileceği bir 

gerçektir. 

Kriz sinyalleri alındığında en doğru yol: “Müdahale etmektir”. Bu Ģekilde 

krizin ortaya çıkması ya da krizin en az hasarla atlatılması söz konusu olabilir. 

Örneğin; 59. Hükümet BaĢbakanı‟nın Davos‟ta 2009 yılında Ġsrail CumhurbaĢkanı‟nı 

terslemesinden sonra siyasilerin gizli olarak Ġsrailli bakanlarla temas halinde olması 

Türkiye ile Ġsrail arasında bir kriz çıkmasını, dolayısıyla ABD ile Türkiye 

iliĢkilerinin zarar görmesini engellemiĢtir. Aksi bir durumda, uluslararası platformda 

Türkiye aleyhine geliĢmeler yaĢanması ve ülke açısından iktisadi, ticari, siyasi 

stratejik bir olumsuzluk oluĢturması muhtemeldir
87

. 

Krizin ortaya çıkması durumunda, bir takım öngörüler ortaya 

konulabilmektedir. ġayet uzman doğru bir teĢhis koymuĢ ve doğru tedaviyi 

uygulamıĢsa bir sorun bulunmamaktadır. Ancak, uzman doğru teĢhis koyamamıĢ 

ve/veya doğru tedavi önermemiĢse o zaman krize bağlı olarak kısa, orta ve uzun 

vadede sorunlar ortaya çıkabilir
88

. Önemli olan krizin nedenlerinin iyi bilinmesi ve 

buna yönelik çözümlerin üretilip, uygulamaya konulmasıdır. 

Ekonomik krizler; herhangi bir mal, hizmet, üretim faktörü veya döviz 

piyasasındaki fiyat ve/veya miktarlarda, kabul edilebilir bir değiĢme sınırının dıĢında 

gerçekleĢen Ģiddetli dalgalanmalar olarak tanımlanabilmektedir
89

. Ekonomik krizler 

çok değiĢik Ģekillerde ortaya çıkabilmektedir. Üretimde hızlı bir daralma, fiyatlarda 
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ani düĢme, iflaslar, iĢsizlik oranında ani artıĢ, ücretlerde gerileme, borsada çöküĢ, 

banka krizleri vs. ekonomik krizlerin baĢlıca göstergeleridir
90

. 

Global ekonomik kriz, uluslararası ekonomide aniden ve beklenmedik bir 

Ģekilde ortaya çıkan olayların makro açıdan ülke ekonomisini, mikro açıdan ise 

firmaları ciddi boyutta sarsacak sonuçlar ortaya çıkarmasıdır
91

. 

Ekonomik krizleri esas olarak dört ana baĢlık halinde sınıflandırmak 

mümkündür: 

Bankacılık Krizleri: Bankaların genellikle, yükümlülüklerini yerine 

getiremeyip ertelemeye zorlayan banka baĢarısızlıkları ve iflasları durumunu ifade 

eder. Böyle bir durumda mevduatlarının ödenememe korkusu, mudilerin hesaplarını 

kapatmaya yöneltmesi krizin Ģiddetini arttırır. Banka krizlerini, Türkiye‟de olduğu 

gibi, genellikle hükümetler bankalara el koyarak veya destekleyerek önlemeye 

çalıĢırlar. Bankacılık kesiminde baĢlayan panik kısa sürede ekonominin diğer 

alanlarına yayılabilir
92

. KüreselleĢen finans piyasalarının etkisiyle paniğin reel 

sektöre sıçramasına bağlı olarak bu olasılığı güçlendirmektedir.  

Bankacılık krizleri genelde banka bilançolarının kötüleĢmesinden; bilanço aktif 

yapılarının bozulmasından kaynaklanmaktadır. Daha açık bir ifade ile, geri 

dönmeyen kredilerin artması, menkul değerler piyasasındaki dalgalanmalar, reel 

sektörün küçülmesi nedeniyle bankaların aktif yapılarının bozulması bankacılık 

krizlerinin temel nedenleri olmaktadır. Bankacılık krizlerinin bir baĢka tanımı da, bir 

ya da birden fazla bankaya güvenin sarsılması, halkın aniden ve yaygın olarak 

mevduatlarını çekmek için bankalara hücum etmesi olarak yapılmaktadır
93

. 
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Döviz Krizleri: Döviz kuru (para) krizi, bir ülkenin parasına yönelik spekülatif 

ataklar sonucu kısa süre içinde bir paranın değerinin düĢmesine yada bir ülkenin 

parasının değerini döviz rezervlerinde büyük kayıplar veya faiz oranında hızlı bir 

yükseliĢle savunmak zorunda kalması durumunu ifade eder. Piyasada spekülatif bir 

atağın baĢlaması ile birlikte “buluĢma” ve “sürü davranıĢı” etkisiyle piyasadaki diğer 

katılımcılarda hızla yerli parasal aktiflerden yabancı para cinsinden aktiflere 

kaydırabilirler. Bu durum sabit kur sistemini benimseyen ya da döviz kurunu çıpa 

olarak kullanan Merkez Bankasının döviz rezervlerinin erimesine veya devalüasyona 

neden olur. Türkiye‟de yaĢanan 1994 ve 2001 krizlerini buna örnek olarak vermek 

mümkündür
94

. 

Mali Krizler: DıĢ borçlarını ödeme güçlüğü çeken bir ülkenin, beklenmedik 

bir olay karĢısında borç bulma ihtiyacının ortaya çıkması ve buna karĢılık yeni borç 

bulamaması nedeniyle eski borçlarını da ödeyememesi o ülkenin mali krizde 

olduğunu ifade etmektedir. Ġkinci dünya savaĢından sonra geliĢmekte olan ülkeler, 

geliĢen uluslararası finans piyasalarından kolaylıkla borçlanmıĢlardır. Fakat 

1970‟lerin sonundan itibaren hemen hemen bütün geliĢmekte olan ülkeler borç 

sorunu yaĢamıĢtır. Ağır borçlu ülkelere dıĢ kaynak aktarımının 1980‟lerin baĢından 

itibaren azalması ülkelerin büyük bölümünü dıĢ borç krizine sürüklemiĢtir. 1982 

yılında Meksika‟nın dıĢ borç servisini geçici olarak askıya aldığını açıklamasıyla 

Uluslararası Borç Krizi baĢlamıĢtır
95

. 

Para ve Bankacılık Krizi: Para krizi, döviz kurunda ani bir hareketi ve 

sermaye akımlarındaki keskin bir değiĢmeyi ifade eder. Para krizi, ülke parasına 

(ülke parasının yabancı paralar cinsinden değeri üzerine) olan spekülatif bir atağın 

bir devalüasyonla sonuçlanması halinde ya da ülke otoritelerinin uluslararası 

rezervlerin hacmini arttırarak ve faiz oranlarını yükselterek ülke parasını savunmaya 

zorlandıkları durumda ortaya çıkmaktadır
96
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Para ve bankacılık krizleri aynı öncü göstergelere sahip olup, genellikle aynı 

nedenlerden ya da biri diğerinin nedeni olarak ortaya çıkmaktadırlar. Bundan dolayı 

bu iki krize “ikiz krizler” (twin crises) denilmektedir. Para ve bankacılık krizi 

literatürde birbirinden bağımsız olsa da aralarındaki benzerlikler ve son yıllarda bu 

iki krizi de birlikte yaĢayan ülkelerin sayısının artması, “ikiz kriz” olgusunu 

gündeme getirmiĢtir. IMF raporlarına göre, 1980-95 yılları arasında IMF üyesi 180 

ülkenin 130‟u ciddi bankacılık problemleri ile karĢı karĢıya kalmıĢ ve bu ülkelerde 

211 defa ikiz krizler yaĢanmıĢtır. Bu süreçte bankacılık krizlerinin, etkileri ve süresi 

bakımından, para krizlerinden daha Ģiddetli zararlar ortaya çıkardığı görülmüĢtür
97

. 

2.1.2. Ekonomik Krizlerin Kapsamı 

KüreselleĢmeden önce yaĢanan krizlerin çoğu, ulusal ekonomik kriz açısından 

bakıldığında, çıktığı ülke ile sınırlı kalmıĢtır. Bunun belki en büyük istisnası 1929 

yılında yaĢanan büyük dünya krizidir. Ayrıca, dünya ekonomisinin büyük bir bölümü 

sosyalist sisteme bağlı olduğundan krizin bütün dünyayı etkilemesi gibi bir durum 

söz konusu olmamıĢtır. ġayet krizin çıktığı ülkenin göreceli olarak dünya 

ekonomisindeki payı küçük ise kriz, o ülkeyle ve yakın ekonomik iliĢkilerde 

bulunduğu ülkelerle sınırlı kalabilmektedir. 2001 Türkiye krizini, buna örnek olarak 

vermek mümkündür. Türkiye‟deki bankacılık krizi Rusya ile Türkiye‟ye komĢu olan 

Ortadoğu ülkelerinde bazı etkiler yaratmıĢ, ondan öteye sıçrama olmamıĢtır
98

. 

Bazen bir ekonomide baĢlayan kriz iliĢkili diğer ekonomilere de sıçrayarak bir 

bölgesel kriz halini alabilmektedir. Buna örnek olarak 1997 Asya krizi verilebilir. Bu 

krizde Tayland‟da baĢlayan krizin Singapur ve Hong Kong gibi bölgenin güçlü 

ekonomilerine de sıçramasının altında yatan baĢlıca neden, yatırımcıların o bölgeyi 

ayrı ayrı devletler olarak değil de bir bütün olarak görmesinden kaynaklanmıĢtır. 
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Sonuçta kriz bütün bölgeye ve iĢlemlere yayılmıĢ hatta küreselleĢme eğilimi 

göstermiĢtir
99

.  

Sermaye hareketlerinin serbestleĢmesi ve kapitalizmin küreselleĢmesiyle 

birlikte özellikle büyük ekonomilerde çıkan ekonomik krizler küresel alana 

kolaylıkla ve hızla yayılır bir hale gelmiĢtir. Buna örnek olarak ise 2007 yılında 

ABD‟de mortgage kredileri krizi olarak baĢlayan ve Ġngiltere‟ye sıçrayan ekonomik 

kriz 2008 yılının ikinci çeyreğinde küresel bir krize dönüĢmüĢtür. BaĢlangıçta bu 

krizin geliĢme yolundaki ülkeleri etkilemeyeceği düĢünülürken bu öngörü 

gerçekleĢmemiĢ ve bütün ülkeler krizden etkilenmiĢtir
100

. Bu durum, krizlerin 

bulaĢıcı bir hastalık gibi yayılması sorununu gündeme getirmiĢtir.  

2.1.3. Ekonomik Krizlerin BulaĢıcılığı 

Herhangi bir sektördeki Ģokun, diğer sektörlere yayılması olarak ele alınabilen 

krizlerin bulaĢması, ekonomik krizlerin bir ülkeden, özellikle aynı bölgede yer alan 

diğer ülkelere sıçraması olarak da tanımlanmaktadır. BulaĢma etkisi özellikle, ticari 

ortak olarak faaliyet gösteren ülkeler arasındaki devalüasyon yarıĢından 

kaynaklanmaktadır
101

. 

Krizlerin bulaĢıcılığı, kapitalist sistem küreselleĢmeden önce çok daha sınırlı 

olmuĢtur. Eskiden örneğin; Japonya‟da yaĢanan kriz, Japonya ya da en fazla o bölge 

ile sınırlı kalmıĢtır. Japonya 1990‟larda büyük bir mali kriz yaĢamıĢtır. Bu kriz, o 

zamana kadar dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Japon bankalarının bir 

kısmının batmasına, bir kısmının da diğer bankalarla birleĢmesine yol açmıĢtır. 

Ancak, kriz küreselleĢmemiĢ, Japonya ve çevresiyle sınırlı kalmıĢtır. Oysa 

günümüzde sermaye hareketlerinin serbest kalması sonucu dünya finansal sistemi 

daha çok iç içe girmiĢ durumda olduğundan bu tür bir kriz hemen bütün dünyaya 

yayılıp küresel bir görünüm almaktadır
102

.  
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Küresel sistem kapitalizme, ekonomik hastalıkların küresel çapta bulaĢması 

sıkıntısını getirmiĢtir. Eskiden küçük ekonomilerde çıkan ekonomik hastalıklar kendi 

içinde kalmıĢ ya da ticari iliĢkide bulunduğu birkaç ekonomiye bulaĢmıĢ, onları da 

bir ölçüde etkilemiĢtir. Büyük ekonomilerde ortaya çıkan hastalıklar ise dıĢ ticaret 

daralmalarına yol açarak daha bulaĢıcı bir nitelik taĢımaktadır. IMF‟nin kuruluĢ 

amaçlarından birisi de dıĢ ticaret daralmalarının yarattığı ithalat kısıtlamalarına gidiĢi 

önlemek için ödemeler dengesi sıkıntısına giren ülkeye yardım elini uzatmaktır. 

KüreselleĢen dünyada bulaĢıcılık, dıĢ ticaret iliĢkileriyle sınırlı kalmaktan 

uzaklaĢmıĢtır. Küresel sistem hastalık bulaĢtırmayı finansal iliĢkilere taĢımıĢ ve 

dolayısıyla çok daha yaygın ve etkin hale getirmiĢtir
103

.  ABD‟de 2007 yılı 

ortalarında baĢlayıp 2008 yılında patlak veren ekonomik kriz, küreselleĢmenin de 

etkisiyle bütün dünya ekonomilerini etkileyerek küresel bir hal almıĢtır.  

2.2. KRĠZ MODELLERĠ 

Dünyanın farklı bölgelerinde 1990‟lı yıllarda değiĢik tipte finansal krizler 

yaĢanması, her geçen gün bu krizleri açıklamaya çalıĢan kriz modellerinin de 

sayısının artmasına neden olmuĢtur. Özellikle 1990‟lı yıllarda yaĢanan bölgesel 

finans krizleri, yeni geliĢtirilen modellerle açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. Fakat bu 

krizlerin, pek çok ortak özelliği olsa da, hiçbir kriz birbirinin aynısı olmadığından, 

açıklayıcı teorik modeller sınırlı kalmıĢtır. Krizleri açıklamaya çalıĢan bu teorik 

modeller, eksik ve/veya yetersiz kalsa da, krizlerin farklı bir boyutuna dikkat çektiği 

için, muhtemel bir krizin olası belirtilerinin ne olduğunu önceden anlamaya yardımcı 

olmaktadır
104

. Bununla birlikte bu modeller aslında birbirinin ikamesi değil, 

birbirlerini tamamlayan ve birbirlerinin devamı olan modellerdir. 
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2.2.1. Birinci Nesil Kriz Modelleri 

1970‟lerde, Latin Amerika ülkelerinde yaĢanan krizleri açıklamak üzere 

geliĢtirilen Birinci Nesil Kriz Modelleri‟ne göre krizler, yapısal dengesizlikler ve 

sürdürülemez politikalardan kaynaklanan, tahmin edilebilir geliĢmelerdir. Bu 

modellerden ilkine imza atan Krugman, sabit kur rejiminde döviz rezervlerini eriten 

süreç ve faktörleri incelemiĢ; sabit kuru korumanın artık olanaksız hale geldiği, yani 

rezervlerin tükendiği noktada krizin ortaya çıkacağını belirtmiĢtir
105

.   

Bu modele göre, sabit döviz kuru sistemi geçerli olduğu halde, iç kredi 

hacminin para talebinden fazla artması, yavaĢ fakat sürekli olarak ülkenin 

uluslararası rezervlerinin azalmasına ve ülke parasına yönelik spekülatif ataklara yol 

açmaktadır
106

. Sorunların temelinde ya mali açıkları finanse etmek amacıyla para 

basmak ya da zayıf bankacılık sistemine kaynak sağlamak amacıyla geniĢleyen iç 

kredi hacmi vardır. Yani model, ekonomik karar vericilerin sermaye piyasalarında 

borçlanma olanağının olmaması durumunda, harcamalarını ve açıklarını 

parasallaĢtırmak zorunda kalacağını varsaymaktadır. Bu çerçevede faiz oranı parite 

koĢulu ülkeden sermaye çıkıĢına ve ülkenin rezervlerinin sürekli olarak azalmasına 

neden olmaktadır. Bu modelin odak noktası, krizlerin parasallaĢmıĢ aĢırı miktarlara 

ulaĢan kamu kesimi borcu ile döviz kuru sistemi arasındaki uyumsuzluklardan 

kaynaklandığını iddia etmesidir
107

. Bu krizlerin hem kaçınılmaz hem de önceden 

öngörülebilir olması anlamına gelmektedir.  

Bu model, günümüzde yaĢanan krizleri açıklamada yetersiz kaldığı için 

eleĢtirilmektedir. EleĢtirilerin odak noktasında, sabit kur politikasını uygulayan 

hükümetin, parasal bir krize yol açacağını bile bile bütçe açığını parasal geniĢleme 

ile finanse etmesi yer almaktadır. Bu eleĢtirinin temelinde hükümetlerin birinci nesil 
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modellerde varsayıldığından daha rasyonel olduğu iddiası yatmaktadır
108

. Bu 

yetersizliklerin giderilmesi amacı ile Ġkinci Nesil Kriz Modelleri geliĢtirilmiĢtir. 

2.2.2. Ġkinci Nesil Kriz Modelleri 

Ġkinci Nesil Kriz Modelleri, hükümetler ve piyasa beklentileri arasında çeliĢen 

amaçların meydana getirdiği dinamik etkileĢim mekanizmalarının, rezervler yeterli 

olsa bile krizlere yol açabileceği varsayımı üzerine odaklanmaktadır
109

. Ġkinci Nesil 

Modeller ise, 1990‟lı yılların baĢında Avrupa ve Meksika‟da ortaya çıkan ve çeĢitli 

ülke paralarını hedef alan spekülatif saldırıları açıklamaya yönelik olarak 

geliĢtirilmiĢtir
110

. 

Model, Birinci Nesil krizlerden Ģu noktalarda ayrılmaktadır
111

: 

• Model krizin oluĢma zamanının belirlenemeyeceğini söylemektedir, 

• Modelin sabit döviz kurunu sürdürmek gibi bir amacı yoktur, 

• Eğer ülke sabit döviz kurunu kaldırırsa bunun emek ve istihdam üzerinde 

olumsuz bir etkisi olmaz. Çünkü böyle bir durumda para politikası üzerindeki 

engeller kalkmıĢ olacak ve kısa vadede gerekli önlemler alınabilecektir. Nitekim 

Brezilya ve Ġngiltere‟de böyle olmuĢtur. 

Yukarıdaki maddelerle Birinci Nesil modellerden ayrılan, Ġkinci Nesil Kriz 

Modelleri aslında Ģu durumlara vurgu yapmaktadır
112

: 

• Hükümetin niçin sabit döviz kurunu bırakması gerektiğini açıklar, 

• Hükümetin sabit döviz kurunu koruması için bir nedeni olmalıdır, 
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• Ġnsanların sabit kurun iptal edileceğine inanmaları hususunda krize yol açan 

kısır döngünün meydana gelmesi için sabit kuru korumanın maliyeti belli bir 

seviyeye ulaĢmalıdır. 

Ġkinci Nesil Kriz Modelleri, genellikle hükümetlerin sabit kur paritesini 

korumak için nedenleri olacağı gibi, bu sabit kuru terk etmek için de nedenleri 

olacağını kabul etmektedir. Böylece, bu iki motif arasında bir gerilim ortaya 

çıkmaktadır ki bireylerin, sabit kurun terk edileceği beklentisine girmeleri bile döviz 

kurunu korumanın maliyetini arttıracaktır. Pariteyi korumanın maliyeti arttıkça 

hükümetin ileri bir tarihte bundan mutlaka vazgeçeceği beklentisi oluĢacaktır. Ancak, 

beklentiler ve spekülatif ataklar, bunun daha erken bir tarihte ortaya çıkmasına yol 

açabilecektir
113

. 

Ġkinci Nesil Kriz Modelleri, temelinde çoklu denge yani birden fazla denge 

durumunu ele almaktadır. Bu modeller, temel makroekonomik büyüklükleri; 

spekülatif atakları baĢlatamayacak nitelikte olması, bu büyüklüklerin spekülatif 

atakları kaçınılmaz yapacak Ģekilde zayıf olması ve döviz krizlerinin ortaya 

çıkabilmesi için temel makroekonomik göstergelerin belirli aralıkta oluĢtuğu ara 

durum yani temel makroekonomik göstergelere bakılarak döviz krizinin ortaya 

çıkabileceği gibi, çıkmasını da gerektirmeyecek bir durumun olması Ģeklinde üç 

durumda incelemektedir. Bu ara durum aĢıldığında ekonomide çoklu denge durumu 

baĢlayacak ve spekülatif atakların oluĢmasına zemin hazırlanmıĢ olacaktır. Bütün bu 

makroekonomik büyüklüklerden bağımsız olarak da bir ülke döviz krizlerine maruz 

kalabileceğinden ekonomik göstergeler kriz iĢareti vermeseler bile bulaĢıcılık 

etkisiyle döviz krizi ortaya çıkabilecektir
114

.  
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2.2.3. Üçüncü Nesil Kriz Modelleri 

1997‟de Tayland‟dan baĢlayarak Doğu Asya‟daki pek çok ülkeyi etkisi altına 

alan Doğu Asya Krizi, Birinci ve Ġkinci Nesil Para Krizi Modellerinin ileri sürdüğü 

argümanları geçersiz kılan geliĢmelere sebep olmuĢtur. Krugman‟a göre Doğu 

Asya‟daki finans kuruluĢları üretken kesimdeki Ģirketlere kredi verirken 

hükümetlerin geri ödeme garantisi nedeniyle, eksik değerlendirme yapmıĢlar ve 

yanlıĢ krediler vermiĢlerdir. Türkiye‟de 1994 ve 2001‟de meydana gelen para krizleri 

öncesi de bu garantilerin verildiği ve dıĢarıdan borçlananların benzer davranıĢlar 

sergilediği bilinmektedir. Üçüncü Nesil Para Krizi Teorisi de denen bu analizde, 

belirli alanlardaki geri ödeme garantisinin geçerli olduğu sürece sürdürülebileceği, 

söz konusu garantinin geçerliliğini kaybetmesinin de reel varlığın fiyatını düĢürüp 

parasal krize yol açtığı anlaĢılmaktadır
115

.  

1997‟de Asya‟da ortaya çıkan para krizlerini, alıĢılagelmiĢ ekonomik 

göstergeler temelinde ve mevcut kriz teorileri ile açıklamak ve tahmin etmek 

mümkün olmadığından üçüncü nesil para krizi modelleri geliĢtirilmiĢtir. Bilindiği 

gibi Birinci ve Ġkinci Nesil Kriz Modelleri, ülkelerin temel göstergeleriyle ilgilidir. 

Ġlk nesil modele göre, para krizleri temel göstergelerin kötü geliĢmesinden ve 

hükümetin sabit döviz kuru rejimini sürdürememesinden kaynaklanmaktadır. Ġkinci 

nesil modellerde, piyasadaki beklentilerin kayması veya ülkenin temel 

göstergelerinin yıpranması para krizinin oluĢmasına yol açmaktadır. Üçüncü Nesil 

modellerde ise bankacılık sektörü ilave bir istikrarsızlık kaynağı oluĢturmaktadır. 

Üçüncü Nesil modeller sadece para krizini açıklamadıkları için yani para ve 

bankacılık krizlerinin ikisine birden bir açıklama getirdiği için ikiz kriz modeli olarak 

da adlandırılmaktadır
116

.  

 Finansal piyasaların giderek bütünleĢtiği günümüz dünyasında, Üçüncü Nesil 

Kriz Modelleri, herhangi bir ülkenin finans piyasasında meydana gelen 
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istikrarsızlıkların veya krizin bir baĢka yerde makroekonomik temellerle 

açıklanamayan bir krizi baĢlatabilmesi gerçeğinden hareket etmektedir. Bu 

modellerde, hükümetlerin ahlaki tehlikeye yol açan politikaları (özellikle finansal 

güvenlik ağları) krizi yaratan temel faktör olarak ele alınmaktadır
117

. Bu modellerde 

farklı ülkelerde eĢanlı olarak ortaya çıkan krizler açıklanırken ülkelerin kendi 

içlerinde benzer kırılganlıklar taĢıdıkları ve bu yüzden ortak Ģoklarla sarsıldıkları öne 

sürülmektedir. Diğer taraftan bireylerin rasyonel olmayan davranıĢları veya parasal 

fon yöneticilerinin karĢılaĢtıkları asimetrik güdüler nedeniyle yatırımcılarda oluĢan 

rasyonel olmayan beklentilerin de krizlerin yayılmasını etkilediği kabul 

edilmektedir.
118

 

2.3. KRĠZ KURAMLARI 

Ġktisat kuramı, temel itibariyle “kıt kaynaklar-sınırsız ihtiyaçlar” çıkmazı 

içerisinde denge ve denge koĢullarını araĢtırmasına rağmen son 20-30 yılda “iktisat” 

denince akla „kriz‟ gelmeye baĢlamıĢtır. Hatta, iktisat ile kriz sözcükleri neredeyse 

eĢanlamlı kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Dolayısıyla, farklı iktisadi görüĢler açısından 

krizlerin çıkıĢ nedenleri ve ilgili görüĢlere yer verilecektir. 

2.3.1. Klasik Okul 

Klasik okul iktisatçıları Say yasasına göre her arzın kendi talebini yaratacağını 

kabul etmekle birlikte genel olarak kapitalist ekonomide aĢırı üretim ve iĢsizlik gibi 

iktisadi krizlerin ortaya çıkmayacağını öne sürmüĢlerdir
119

.  

Klasik okul piyasa mekanizmasını etkin, uyumlu, kendini düzenleyen bir 

sistem olarak değerlendirmiĢ; rekabetçiliğe ve bireysel çıkar maksimizasyonuna özel 
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önem vermiĢtir. Klasik yaklaĢımda düzenleme sürecinin ihmal edilmesi, dengeli ve 

statik büyüme üzerinde yoğunlaĢması, piyasa mekanizmasının kendini düzenleyen 

bir sistem olarak ele alınmasından kaynaklanmaktadır. Ancak klasik yaklaĢım piyasa 

mekanizmasının bu Ģekilde iĢlemesine rağmen krizlerin oluĢumuna ihtimal 

vermiĢtir
120

. Bu kuramda dikkat edilmesi gereken nokta, krizlere imkan vermeyecek 

Ģekilde çalıĢan piyasa mekanizmasının normal iĢlevlerinin dıĢında bazı etkenlerin 

krizlere sebep olmasıdır. Bu etkenler dönemsel olarak sistemi bozucu nitelikte 

olmakla birlikte doğa Ģartları (kuraklık, sel, deprem, vs.) ve insan doğası (iyimserlik 

ve kötümserlik dalgalanmaları, savaĢlar, devrimler ve siyasal gaflar, vs.) ile ilgili ve 

dıĢsal nitelik taĢımaktadırlar
121

. 

Klasik yaklaĢımda savaĢ ve politik gaflar gibi tek seferlik faktörler, krizlerin 

düzenliliğini açıklamakta yetersiz kalmıĢlardır. Bu çerçevede “iĢ çevrimi” kavramı 

ayrı bir önem kazanmıĢtır. ĠĢ çevrimleri, krizlerin klasik kuram tarafından 

kavranmasında temel bir fonksiyon yüklenmiĢ ve ek bir açıklama metodu 

kazandırmıĢtır. Dolayısıyla piyasa mekanizması yine kendini düzenleyen bir sistem 

olarak ele alınmıĢ, fakat adaptasyon süreci düz değil, çevrimsel bir süreç olarak 

kabul edilmiĢtir. Buna göre piyasa mekanizmasının doğasından kaynaklanan ve içsel 

nitelikli birçok faktör sebebiyle sistem kendi kendine dalgalanmalar yaratmaktadır. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise klasik iktisat yaklaĢımında dalgalanmaların 

“kriz” niteliği taĢımaması, bütünsel kuramsal tutarlılığı korumak amacıyla daha 

ziyade “küçük dalgalanmalar” olarak ele alınmalarıdır. Bu yolla, adaptasyon 

sürecinin çevrimsel doğası sistemin kendini düzenlemesi açısından bir sınır 

oluĢturmamaktadır
122

.  

ĠĢ çevrimi kuramı, yukarıda bahsedilen iki yaklaĢımı bütünleĢtirme amacı 

taĢımaktadır. Normal iĢ çevrimlerinin bir parçası olan daralma ve geniĢlemeler 

düzenli ve Ģiddetli olmayan dalgalanmalar niteliğinde olup piyasa mekanizmasının 

kendi içinde oluĢmaktadır. Uzun süreli ve Ģiddetli geniĢleme ve daralmalar piyasa 
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mekanizması dıĢındaki faktörlerden kaynaklanmakta ve bu faktörler dalgalanmaları 

krize çevirebileceği gibi kendi baĢlarına ayrı bir kriz de yaratabilmektedir. Zira bu 

krizlerin piyasa mekanizmasının normal iĢleyiĢi dıĢında oluĢtuğu kabul edilmiĢtir
123

.  

2.3.2. Marksist Kuram 

Marksist analizde esas iĢlev, kapitalizmin neden yıkılmaya mahkum olduğunu 

ortaya çıkaran tarihsel değiĢim yasalarını göstermektir
124

. Marks kapitalizmin genel 

yasalarını inceleme konusu yapmıĢ, kriz konusunu da bu yönde ele almıĢtır. Kriz 

teorisi özel bir öncelikle değil, Kapital‟in tasarlanmıĢ planında daha somut 

incelemelerin yer aldığı diğer bölümlere ötelenmiĢtir. Ancak, Marks‟ın erken ölümü 

sebebiyle bu bölümlerin dağınık el yazmaları Ģeklinde kalmalarına neden olmuĢtur. 

Yazarın, Artık Değer Teorileri adlı eserin 2. cildindeki krizlerle ilgili bölüm 

doğrudan krizleri konu alan krizler baĢlığı altındaki tek çalıĢmasıdır. Ancak bu 

bölümde de krizler, kendine ait bir kriz teorisi oluĢturmak için değil kendinden 

önceki iktisatçıların kriz hakkındaki düĢüncelerini eleĢtirmek için konu edinmiĢtir. 

Kendi fikirleri böylece eleĢtiri sırasında „geçerken‟ ortaya çıkmıĢtır. Bu nedenle de 

Marks‟a ait bir kriz teorisi yoktur. Ancak krizler için önemli ipuçları ve bazı temel 

önermeler vardır
125

.  

Marks Say yasasını kabul etmemekle kalmamıĢ, bu yasanın sadece trampa 

ekonomilerinde geçerli olacağını belirtmiĢtir. Buna sebep olarak da malların önce 

parayla sonra da malla değiĢtirilmesini göstermiĢtir. Bu tür bir değiĢimde malların 

paraya ve tekrar mallara dönüĢtürülmesi zaman ve yer yönünden büyük çeĢitlilik 

göstermektedir. Bu sebeple, Marks kapitalist sistemin yapısında kendi içsel 

iĢleyiĢinden kaynaklanan krizlerin mevcut olduğunu belirtmiĢ ve bu krizlerin ortaya 

çıkıĢ nedenlerinden birisinin genel aĢırı üretim olduğunu vurgulamıĢtır
126

. 
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Kendi baĢına geliĢmeyen ve kendi iç yasalarınca hareket etmeyen ama tümüyle 

genel aĢırı üretim krizinin bir aĢaması, bir evresi olarak kriz sürecinde yer alan bu 

para bunalımının kendisi, genel aĢırı üretim krizinin “sonucu” ve onun “yoğunlaĢmıĢ 

Ģekli” olarak oluĢtuğu için bu kriz, kapitalist sistemdeki her gerçek ekonomik 

bunalımın bir öğesi olarak genel kriz tablosu içinde yer almaktadır. Genel ekonomik 

kriz, para krizi olarak ortaya çıksa da bu kriz, genel aĢırı üretim krizinin bir 

aĢamasından ibarettir
127

. 

2.3.3. Neo-klasik YaklaĢımda Kriz 

Neo-klasik iktisadın temelinde kendi kendine dengeye ulaĢan piyasa vardır. Bu 

sebeple ekonomide ortaya çıkan dengesizlikler az ilgi görmekte, daha çok krizlerden 

çok konjonktör dalgalanmaları üzerinde durmuĢtur. Bu dönemde literatüre yapılan 

katkıları SavaĢ
128

; 

 Eksik üretim ve efektif talep teorisi 

 AĢırı tüketim, aĢırı yatırım ve orantısız yatırım kuramları 

 Psikolojik teoriler ve kredi ile ilgili kuramlar ve kümülatif hareketler 

olarak üç gruba ayırmıĢtır. Roscher, Say Kanunu‟nun gerçek hayatta geçerlilik 

kazanmadığını sadece trampa ekonomilerinde geçerli olduğunu belirtmiĢtir. Lexis, 

Say teorisini “aĢırı bir soyutlamanın ve parasal ile kapitalist bir üretim ve mübadele 

sisteminin gerçek koĢullarının tümünü göz ardı edilmesinin bir ürünü” olarak 

değerlendirmiĢtir. Hawley, durgunluk ve gerileme dönemlerinin önemine dikkat 

çekmiĢ ve “ölü stok” adını verdiği, üretim ve tüketim amacıyla kullanılmayan atıl 

mal birikimlerinin yeni yatırım fırsatlarının gerektirdiğinden fazla olmasını, krizlerin 

nedeni olarak göstermiĢtir. Bu görüĢlerin ortak yanı krizleri yetersiz tüketime 

bağlamalarıdır
129

.  

Price, krizleri aĢırı harcama ve aĢırı tüketime bağlayarak bütün düzensizliklerin 

ve dengesizliklerin sebebi olarak göstermiĢtir. AĢırı tüketimin sabit sermayeye 
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yönelen aĢırı yatırım olarak gerçekleĢeceğini vurgulamıĢtır. Guyot ise, ekonomik 

krizlerin yatırımların, sabit sermaye ve iĢletme sermayesi arasında orantısız 

dağılımından kaynaklandığını öne sürmüĢtür. ĠĢletme sermayesinin yeniden oluĢumu 

uzun süre gerektirecek kadar zarar görmüĢse sabit sermayenin bu süre içinde üretken 

olamayacağını ve krizin de o derece uzun ve ciddi olacağını belirtmiĢtir
130

.  

2.3.4. Keynes Öncesi Kriz Kuramları 

Baranovsky, ekonomik krizlerin kapitalist sistemin yapısal özelliklerinden 

kaynaklandığını öne sürerek orantısız yatırım, yetersiz tüketim ve gelir dağılımında 

dengesizlik gibi faktörlerin krizlere neden olacağını öne sürmektedir. Veblen, krizleri 

ekonomilerin çağdaĢ organizasyonlarına bağlayarak fiyat ve karlara yönlendiren bu 

tür bir yapıyı normal olarak değerlendirmektedir. Maliyetlerdeki bir artıĢ, rekabete 

yol açacak ve fiyatlar düĢecektir. Dolayısıyla bu düĢüĢ krizi tetikleyecektir
131

.  

Kondratieff ve Stolper analizlerinde fiyat ve çıktı serilerde uzun vadede 

görülen dalgalanma hareketleri ile ilgili olarak uzun vadeli konjonktör hareketlerini 

incelemiĢtir. Bu dalgalanmalar ekonomik konjönktürde yeni dönemlerin baĢlangıcını 

ve bu baĢlangıcı takip eden yıllarda düĢüĢe geçiĢini gösterirken; bir dalganın sona 

erip diğerinin baĢlaması da önemli teknolojik devrimlere, savaĢlara ve sosyal 

dönüĢümleri ifade etmektedir. Kondratieff ve Stolper büyük buhranın ve Ġkinci 

Dünya savaĢlarının ortaya çıkmasına dikkat çekerek dalgalar arası geçiĢlerin 

önemine dikkat çekmek istemiĢlerdir
132

.  

Keynes öncesi kriz kuramları, Neo-klasik kriz kuramları ile büyük ölçüde 

paralellik arz eder ve genel olarak aĢırı üretim ve yetersiz tüketim üzerinde 

durmaktadır. Krizlerin ortaya çıkıĢı bu yaklaĢımlarda orantısız üretim ve yetersiz 

tasarruf ile açıklanmaktadır
133

.  
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2.3.5. Keynesci YaklaĢımda Kriz 

John Maynard Keynes, 1936 yılında “Genel Kuram: Ġstihdam, Faiz ve Paranın 

Genel Kuramı” adlı eserinde ekonomik buhranın çıkıĢ nedenlerini araĢtırmıĢtır. 

Keynes, analizine döngüsel hareketi açıklayarak baĢlamaktadır. Döngüsel harekette 

ifade edilen, iĢleyen bir sistemdir. Sistemi yukarı yönde çeken güçler, zirvedeki 

toplanmadan sonra bu defa ters yönde iĢlemeye baĢlamaktadır. Ters yönde iĢleme bu 

güçlerin yavaĢ yavaĢ etkilerini kaybedip, tekrardan sistemi yukarı yönlü harekete 

geçirebilme yeteneğine sahip oldukları belli bir noktaya kadar devam etmektedir. 

Ayrıca Keynes, yukarı ve aĢağı yönlü hareketlerin zaman içinde ortaya çıkma sırası 

ve süresinde de bazı belirgin düzenlilik derecelerinin bulunduğunu ve bu noktanın 

“ticari çevrim” tanımlamasının önemli bir özelliği olduğunu belirtmektedir. Kriz ise, 

ticari çevrimde açığa çıkan bir kavramdır. Keynes krizi, “yukarı doğru yönelen bir 

hareketin yerini aĢağı yönlü bir harekete bırakması eğiliminin sıklıkla ani ve Ģiddetli 

bir tarzda ortaya çıkması gerçeği” olarak tanımlamaktadır
134

. 

Keynes‟in krizle ilgili yaklaĢımı bazı çıkarımları da beraberinde 

getirmektedir
135

: 

• Keynes‟de ticari çevrimler ve krizler sistemin kendi içsel unsurlarının bir 

sonucudur. 

• O halde sistem kusurludur ve yeni bir “Genel Teori”ye ihtiyaç vardır. 

• Sistemi yukarı ve aĢağı çeken güçleri anlamak, krizlerin süresi ve Ģiddeti 

açısından önemlidir. 

• Krizler, ekonomik koĢullardaki ani ve Ģiddetli değiĢimler anlamına 

geldiğinden, analizlerde beklentiler çok önemli bir yere sahiptir. 

Keynes, iktisadi dalgalanmanın esas nedenleri olarak; tüketim eğilimindeki, 

likidite tercihindeki ve sermayenin marjinal etkinliğindeki dalgalanmaları 

göstermektedir. BaĢka bir ifadeyle, bu üç bileĢen Keynes‟in bahsettiği sistemi yukarı 

ve aĢağı çeken güçleri oluĢturmaktadır. Bununla birlikte Keynes‟e göre ticari 
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çevrimlerin baĢlıca ayırt edici nitelikleri, çevrim kelimesinin gerektirdiği süre ve 

dalgalanmaların dönemsellik özellikleri dikkate alındığında; sermayenin marjinal 

etkinliğinde meydana gelen dalgalanmalara yoğunlaĢılması gerekmektedir
136

. 

Sermayenin marjinal etkinliği kavramını incelemeden önce, iktisadi 

dalgalanmanın diğer iki nedeni olan tüketim eğilimi ve likidite tercihi kavramlarına 

göz atmakta fayda vardır. Keynes, tüketim eğilimini etkileyen faktörleri iki gruba 

ayırmaktadır
137

: Objektif ve Sübjektif faktörler. 

Objektif faktörler; ücret birimindeki değiĢmeler,gelir ve net gelir arasındaki 

farktaki değiĢmeler, net gelirle istikrarlı bir iliĢki içerisinde bulunmayan sermaye 

değerindeki değiĢmeler, zaman iskonto oranındaki, yani bugünkü mallarla 

gelecekteki mallar arasındaki mübadele oranındaki değiĢmeler, maliye 

politikasındaki değiĢmeler, bugünkü ve gelecekteki gelir seviyesi arasında beklenen 

iliĢkideki değiĢmelerdir. 

Sübjektif faktörler ise; zevk ve tercihler, moda, cömertlik, gösteriĢ, risklere 

karĢı rezerv oluĢturma ve miras bırakma isteği gibi psikolojik faktörlerle ilgilidir. 

Keynes, tüketim eğilimini etkileyen faktörleri bu Ģekilde belirttikten sonra marjinal 

tüketim eğilimi kavramına ulaĢır ve marjinal tüketim eğilimini dCw/dYw Ģeklinde 

tüketimin milli gelire türevi biçiminde gösterir. Marjinal tüketim eğilimi, milli 

gelirdeki bir birimlik artıĢın ne kadarının tüketime gittiğini göstermektedir. Keynes, 

marjinal tüketim eğilimiyle çarpan iliĢkisini incelemekte fakat yukarıda belirtilen 

nedenlerden ötürü iktisadi dalgalanmanın temel açıklayıcısı olarak, sermayenin 

marjinal etkinliğini kullanmaktadır. 

Keynes‟in gelecekle ilgili beklentileri, güvenilmez, istikrarsız ve ani 

değiĢmelere açık olarak nitelendirmektedir. Yatırımcı, gerçekten de gelecekle ilgili 

çok az bilgiye sahip olmakla birlikte gelecekle ilgili kararları sayısal verilerden 

ziyade kendi içgüdüsüne dayanmaktadır. Keynes bu özelliği, “hayvani içgüdü” 

olarak tanımlamaktadır. Sağlıklı bir insanın ölüm düĢüncesini aklına getirmemesi 

gibi, yatırımcı da batma tehlikesini çoğu zaman kendinden uzak görmektedir. Fakat 

nasıl ki sağlıklı bir birey hastalandığında veya ciddi bir rahatsızlık riski belirdiğinde, 
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tüm kararlarını ani bir kötümserlik kaplıyorsa; aynı Ģekilde yatırımcılar da 

gelirlerindeki azalmayı hissettiklerinde yatırım kararlarında ani değiĢikliklere 

gidebilmektedir. Öyle ki, güven duygusundaki bir azalmanın sonucu yatırımlar 

tamamen durabilmektedir
138

. 

2.3.6. Avusturya Okulunda Kriz 

Avusturya Okulu temelinde Neo-klasik yaklaĢımla benzerlik gösteren yönleri 

olsa da insan faaliyetinin amaçlı davranıĢları, kendiliğinden düzen, subjektivizm ve 

yöntemsel bireycilik açısından Neo-klasikten ayrılmaktadır
139

. Avusturya okulu‟nun 

krizler konusundaki yaklaĢımları Mises, Hayek ve Schumpeter çerçevesinde 

incelenmektedir. 

Mises, ekonomik bunalımların temel nedenini piyasa sistemine dönemsel 

olarak devletin ve bankaların yaptıkları müdahalelere bağlamaktadır. Piyasa 

sisteminin giriĢimci sınıfları devlete baskı yapması sonucu faizler düĢer ve kredi 

hacmi geniĢler. Kredi geniĢlemesi üretim malları sanayinde geniĢlemeye yol açmakta 

fakat tüketim malları arzını artırmamaktadır. Bu durumda fiyatlarda bir dalgalanma 

olacak, üretim malları fiyatı düĢerken, tüketim malları fiyatı yükselir ve ekonomide 

dalgalanmalar ortaya çıkmaktadır
140

.   

Hayek‟e göre krizlerin asıl nedeni, ekonominin sanayi yapısının toplumun 

tasarruf planları ile uyuĢmamasından doğar. Hayek‟in analizi, kendi içinde istikrarlı 

bir piyasa ekonomisini ifade eder. Piyasanın iĢleyiĢi sistematik bir Ģekilde 

bozulmadığı takdirde, fiyatlar bilgi iletme fonksiyonları ile tüketim yapısını sanayi 

yapısına uydurmayı garanti eder. Ekonominin dengesini (istikrarını) bozucu etkiler, 

bankacılık sektöründe yaratılan kredi artıĢları, Keynesyen iktisat politikaları gibi 

piyasanın iĢleyiĢini bozan, daha açıkçası, fiyatların yanlıĢ bilgiler iletmelerine yol 

açan, piyasaya dıĢsal olan etkilerdir. Bireylerin gönüllü tasarruflarının ötesinde 

bankacılık sektöründe yaratılan krediler aracılığıyla giriĢilen büyüme süreci, ancak 

kredilerin artması devam ettiği sürece sürebilir. Bu bir enflasyonist büyüme 
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sürecidir. Cebri tasarrufla giriĢilen bu yatırım süreci, gerçek tasarrufların üzerinde bir 

sermaye birikimine yol açar: Sermayenin yanlıĢ yönlendirilmesi. Ancak bir süre 

sonra ya bankacılık kesiminde faizlerin yükselmesi ya da faktör fiyatlarının 

yükselmesi sonucu karsız bir sermaye yapısı ortaya çıkacak ve hem sermaye 

değersizleĢmesi hem de büyük bir gayri iradi iĢsizlik doğacaktır. Keynes‟in tezi ise 

kapitalist piyasa sisteminin kendi haline bırakıldığında sık sık büyük miktarlarda 

iĢsizlik Ģeklinde krizlerin doğacağını ileri sürer, yani kriz kapitalist piyasa sisteminde 

içseldir
141

. 

Schumpeter, dalgalanmaları giriĢimcinin rolü ve yeniliklerle açıklamaktadır. 

Kapitalist bir ekonomide yeniliklerin uygulanması, yeni yatırımları getirmekte ve 

bunların etkilerinin belirli zamanlara toplanmasıyla veya kümelenmesi ile bir 

konjonktür yükselmesi ortaya çıkmaktadır
142

.  

2.3.7. Parasalcı Kuramda Kriz 

Parasalcı yaklaĢıma göre, iktisadi hayatı etkileyen temel faktör para arzındaki 

değiĢmeler olup bu değiĢmeler genellikle mikro karakterlidir. Ayrıca, piyasadaki tüm 

aktif varlıkların fiyat ve getiri oranlarında değiĢikliklere yol açarak ekonomik 

istikrarsızlıklara neden olmaktadır. Bu istikrarsızlık, hükümetlerin uyguladıkları 

maliye politikaları ile para otoritelerinin ekonomik birimler arasında farklılık yaratıcı 

uygulamalarından kaynaklanmaktadır
143

.  

Parasalcı kurama göre, ekonomide ortaya çıkan istikrarsızlıkların temel 

kaynağı devletin uyguladığı para ve maliye politikalarıdır
144

. Özellikle geniĢletici 

maliye politikası, dıĢlama etkisi nedeniyle ekonomide daralmaya yol açmaktadır. 

Kuramsal olarak ekonomideki para stokuna stratejik bir önem veren görüĢ, politika 

önerisi olarak da aktif para politikasını önermemektedir. Dalgalanma ve krizlere yol 

açmayan para politikası, para arzında sabit bir artıĢa izin veren kurallı para 
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politikasıdır. Geliri etkileyen en önemli faktörün para arzı olması ve para arzının 

dıĢsal olarak kabul edilmesi parasalcı kuramda dalgalanmalerin sorumlusunun para 

arzındaki dalgalanmalar, krizlerin nedenini ise para arzındaki azalma olduğu 

belirtilmektedir
145

.  

2.3.8. Yeni Keynesci Kriz Kuramları 

Yeni Keynesci yaklaĢım Neo-klasik yaklaĢımın sermaye, büyüme ve bölüĢüm 

alanındaki görüĢlerinin mantıksal tutarlılığını eleĢtirerek gelir dağılımına özel bir 

önem vermektedir
146

. Yeni Keynesci yaklaĢımın kriz konusuna iliĢkin önemli 

katkıları olan Mishkin, krizlerin oluĢum nedenlerini aĢağıdaki Ģekilde sıralamıĢtır
147

: 

  Faiz oranlarındaki yükselme: Kredi talebinde yükselme veya para arzındaki 

düĢüĢ nedeniyle faiz oranındaki yükselme, kredi riski olumlu olanların kredi alma 

konusundaki isteklerini düĢürecek, olumsuz kredi riskine sahip olanlar ise kredi 

konusunda gönüllü olmak isteyeceklerdir. Ters seçimdeki bu Ģekilde bir artıĢ borç 

verenlerin borç verme isteğini azaltacaktır. Sonuçta yatırımlar düĢer ve iktisadi 

faaliyet daralma dönemine girer.  

  Belirsizlikte artıĢ: Finansal veya finansal olmayan kurumlardan kaynaklanan 

hatalar, daralma, menkul kıymet piyasalarında bir düĢüĢün getirdiği finansal 

piyasalardaki belirsizliğe iliĢkin ciddi bir yükseliĢ, olumlu-olumsuz kredi riski 

elemesini zorlaĢtırmaktadır. Borç verenlerin ters seçim sorununu çözmedeki 

yetersizlikleri onları borç vermede isteksizleĢtirecek, borç vermedeki bu azalıĢ 

yatırımları azaltarak iktisadi faaliyetleri daraltacaktır.  

  Bilançoların menkul kıymet piyasaları etkisi: Firmaların bilançolarının 

durumu, finansal sistem içerisinde asimetrik enformasyon sorununun ağırlığı 

konusunda önemli içerimlere sahiptir. Menkul kıymet piyasalarında sert bir düĢüĢ 

firmaların bilançolarında bozulmaya yol açarak finansal piyasalarda ters seçim ve 

ahlaki risk sorunlarını arttıracak ve finansal krize yol açacaktır.  
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  Bankacılık sektöründeki sorunlar: Bankalar, finansal piyasalarda ekonomi 

için verimli yatırımları kolaylaĢtıracak bilgi üreten faaliyetlerde bulunmak amacıyla 

önemli bir role sahiptir. Bankaların borç vermesiyle ilgili olarak bankaların 

bilançoları da önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Bankaların bilançolarında 

bir bozulmadan kaynaklanan sermaye azalıĢı, onların borç vereceği kaynakları da 

azaltacaktır. Bu durum da yatırım harcamalarını azaltarak iktisadi faaliyeti 

daraltacaktır.  

  Kamu maliyesindeki dengesizlikler: Kamu maliyesindeki ciddi sorunlar 

devletin bankacılık kesimine borç vermesini güçleĢtirebilmektedir. Bankalar bu 

durumda devletten bono ve tahvil almada gönülsüz olacaktır. Bu durum banka 

bilançolarına olumsuz yansımaktadır. Öte yandan kamunun borç stokuna bu Ģekilde 

bir bakıĢ döviz krizini de harekete geçirebilmektedir. Çünkü yatırımcılar yabancı 

paraya yatırım yapacak ve ulusal para ciddi bir düĢüĢe uğrayacaktır. Ulusal paranın 

değerinde bu Ģekilde bir kayıp yabancı para ile borçlanmıĢ olan firmaların 

bilançolarında ciddi bozulmalar yaratacaktır. Bu bilanço sorunları ise ters seçim ve 

ahlaki risk sorunlarını dikkate arttırarak borç alma imkanını azaltarak iktisadi 

faaliyeti daraltacaktır.  

2.4. KRĠZ YARATAN SĠSTEM: KAPĠTALĠZM 

Kapitalist sistem, çalıĢanların çıkarlarını korumak yerine, sermaye sınıfının 

çıkarlarını savunan bir sistemdir. Nasıl ki yaĢamak için havaya, suya ihtiyacımız 

varsa, kapitalist sistemin de kar etmeye ihtiyacı vardır. Karı elde etmek için en düĢük 

maliyetle, en yüksek geliri elde edecek, aradaki fark olan karı elde edecektir. ġimdi 

bu sistemin amacı, tüketim toplumunu yaratmaktır. Dolayısıyla, kapitalizm kendi 

ideolojisini de yaratmaktadır
148

. 

Kapitalist sistem istekleri sürekli körüklemektedir. Ġhtiyaçlar üzerinden değil, 

istekler üzerinden hareket etmektedir. Gereği olmayan, fuzuli yeni ihtiyaçlar 

üretmektedir. Hiç gereği yokken „cep telefonu eskidi‟ veya „bilgisayarın bir üst 
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modeli çıkmıĢ‟ denilmekte ve gidip yenisi alınmaktadır. Bunun sebebi, sistemin 

iĢleyebilmesi için ihtiyacımız olmadığı halde satın almaktır. Bunun dozu kaçınca, 

„yoksunluk‟ denen bir Ģey ortaya çıkmaktadır. Örneğin, yoksul olmayan bir kiĢi bile, 

yanındaki insanın sahip olduğu bir Ģeyi alamıyorsa moral bozukluğu yaĢamakta, o da 

satın almak istemektedir. KiĢi tükettiği zaman tatmin olmakta ve mutlu olmaktadır. 

Böyle bir ortam yaratabilmek için kapitalizm bireyi kullanmakta, bireyciliği teĢvik 

etmektedir. Komünizmin dayandığı, toplumsal dayanıĢmayı bir kenara itmektedir. 

Toplumsal dayanıĢmayı zaaf olarak görmekte ve bireyin güçlülüğünü ortaya atmakta, 

rekabet içine sokmakta ve dayanıĢmayı geri plana itmektedir. „Birey özgürleĢiyor‟ 

denilerek, tüketimin esiri haline getirilmektedir.  

Kapitalizm bu dünyada cenneti, özgürlüğü vaat etmekte ama aslında insanlar 

mutsuz,  ihtiyaçları sonsuzdur. Yoksulluk değil, yoksunluk vardır. Toplum böyle 

düĢündüğü zaman politik bilinci de zayıflamakta, dayanıĢmaya girmesi gerekirken 

rekabete girmektedir. Sistem bireyleri bencilleĢtirmekte, birbirinden koparmaktadır.  

Tüketimin artması sistem açısından iyi fakat bir yandan da toplumu çıkmaza 

sokmaktadır. Krizin ana temelinde bu vardır; “durmadan üreteceksin, durmadan 

satacaksın”. Ama dünyanın da belli bir doğal kaynağı vardır. Durmadan enerji 

kullanmak, doğal kaynak tüketmek maliyetleri yükselten bir unsurdur ve bunun 

sonucunda doğa yok olmaktadır. Doğal çevrenin kirlenmesi, içtiğimiz suyun, 

havanın kirlenmesi sonucunu doğurduğuna göre dolayısıyla kronik hastalıklar 

yaratmaktadır. Sistem, mutluluk yaratması gerekirken aslında sağlıksız bir toplum 

yaratmaktadır. 

Kaynaklar kıt, istekler sonsuz, dolayısıyla maliyetlidir. Kapitalizmin sorunu da 

budur. Bugün, ekonomik sistemin reel kesiminde olduğu gibi, finansal kesiminde de 

sorunlar ortaya çıkmıĢtır. Para arzının çoğalması, paradan para kazanma hırsı sonucu, 

sistem, bireyleri risk almaya yöneltmiĢtir. Bu krizin altında yatan nedenler bu riskle 

ilgilidir. Amerika‟da, mortgage sisteminde, olmayacak kiĢilere kredi verilmesi 

sonucu Ģirketler riske girmiĢtir. Riske karĢı sigorta yapılmakta, o da baĢkasına sigorta 

yaptırmakta ve bir yerden kopunca dalga etkisi yaratarak krize yol açmaktadır
149

. 
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Dünya ekonomisi o kadar çok birbirine bağımlı hale getirilmiĢ ki ABD‟de ortaya 

çıkan kriz, bir ildeki esnafı hatta küçük bir ilçedeki esnafı bile etkilemektedir.  

Tarih, ekonomik krizlerin yalnızca kapitalist üretim biçiminde ortaya çıkıp 

varlığını sürdürdüğünü göstermektedir. Krizlerin nedeni bu üretim biçiminin 

niteliğinde yatmakta ve yine bu üretim biçimine özgü yasa ve çeliĢkilerce 

belirlenmektedir. Karl Marx (1976), kapitalizmi Ģu Ģekilde ifade etmektedir: 

“Kapitalizm, tıpkı vampir gibi sürekli olarak canlı emeğini, insanın emeğini emerek 

var olan bir varoluĢtur”. Komünist Manifesto„da ifade edilen sınıflar mücadelesi de 

bunun üzerine kurulur. Vampir yani sermaye sürekli olarak insanların emeğini, 

kanını emerek büyüyüp geliĢirken diğer tarafta kanını emdiği, emerek metalaĢtırdığı 

emekle sürekli bir çeliĢki halindedir. Bu nedenle kapitalizm konusunda düĢünürken 

sürekli olarak sermayenin sermaye olarak var olması için canlı emeğe gereksinim 

duyduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.  

Bu bağlamda krizle kapitalizm arasındaki çeliĢkiye çok iyi bakılması gerekir. 

Çünkü farkına varmadan ya da ideolojik baskı karĢısında kriz derken 1929 dünya 

ekonomik krizi, 1970‟ler Amerikası‟nın krizi, 1997 Asya krizi, Türkiye„de yaĢanılan 

2001 ġubat krizi ya da 2008 dünya finans krizi anlaĢılmaktadır. Oysa insanlık 

tarihinde belki de Marx‟ın, Engels‟in hatta Lenin‟in ifade ettiği en önemli kriz 

“insanlık krizi” denilebilecek bir krizdir: Ġnsanın kendi gücünü bir ücret karĢılığı 

satmasıdır. Bu, kölelik düzeninden daha kötü bir düzendir. Marx‟ın 1844 El 

Yazmaları‟nda önemli bir ifade vardır: “Kapitalistler için insan beygirler gibi 

çalıĢtığı sürece insandır”. ÇalıĢmayan insan da bugünlerde iĢsizlik denilen ve iĢ 

kazalarında artık iĢe yaramayan insanın durumunu ifade etmektedir. Bu çerçevede 

Ģunu çok iyi vurgulamak gerekir: Kapitalizm, kapitalizm olarak geliĢtiği her an krizle 

yüzleĢir ve her an krizle geliĢir. Kendisini var etme ile öteki dünyaya gitme, yok 

olmayla var olma halindedir. Ancak kriz sonrasında kapitalizm ortadan 

kalkmamakta, çok daha güçlenerek geri dönmekte ve çok daha büyük bir güç 

kazanmaktadır
150

.  
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Kapitalizm mal ve hizmetlerin üretimine ve bölüĢümüne kalıcı ve yok edici 

çatıĢmalar dokuyan bir ekonomik sistemdir. Kapitalist ekonominin iĢleyiĢi için 

iĢveren ve iĢçilerin iĢbirliğine ihtiyaç vardır fakat bu iki sınıfın menfaatleri öyle 

çatıĢma halindedir ki, ekonomi krizlere sürüklenir. Bu gün olan da budur; kapitalizm 

sadece iĢçi-sermayedarlar (iĢverenler) arasında da sınırı, sonu olmayan mücadelelere 

yol açar ki bu iktisat yazınında rekabet olarak adlandırılmaktadır. Rekabet de 

çatıĢmalara ve krizlere neden olmaktadır. Rekabetin nedeni daha fazla kar elde 

edebilmektir ve daha fazla kar da kapitalist üretimin temel güdüsüdür. Yani, 

kapitalist üretim tarzında üretim, insan ihtiyaçlarını karĢılamaktan ziyade, kar için 

yapılmaktadır. Bu nedenle, eğer karlı değilse insan ihtiyaçlarını karĢılamak için 

üretim yapılmazken, insanların gerçekte ihtiyacı olmayan, ancak karlı olan pek çok 

Ģey üretilmektedir
151

.  

Marx, kuramsal olarak kriz olasılığının meta ve para hareketlerinin uyuĢmadığı 

basit meta üretiminde bile bulunduğunu kanıtlamıĢtır. Bununla birlikte krizler 

yalnızca kapitalizmde, bu düzen geniĢ ölçekli makine üretiminin egemen olduğu 

geliĢim aĢamasına ulaĢtığında gerçekleĢmiĢtir. Ekonomik krizlerin en köklü nedeni 

kapitalizmin temel çeliĢkisidir. Poulantzas‟a göre kapitalist toplumun temel çeliĢkisi, 

üretimin toplumsal, bölüĢümün ise özel oluĢudur. Kapitalizmin temel çeliĢkisi 

kendini çeĢitli biçimlerde gösterir. En baĢta bu çeliĢki, kapitalist toplumun baĢlıca 

sınıfları olan proleterya ve burjuvazi arasındaki mücadelede görülür. Proleteryanın 

burjuvaziye karĢı sınıf mücadelesi, toplumsal nitelikteki üretim araçlarının özel 

kiĢilerin tekelinde bulunması ve sermaye olarak emekçi halkın karĢısına çıkarılması 

gerçeğine dayanır. Kapitalizmin temel çeliĢkisi, emekçi halkın doğrudan sömürülme 

koĢullarıyla metaların satıĢ koĢulları arasındaki çeliĢkide görülür. Ġçlerinde değeri ve 

artık değeri barındıran ve giderek büyüklüğü artan metalar yığını satılmak 

zorundadır. Diğer bir anlatımla pazarın sürekli olarak geniĢlemesi gerekir. Bilindiği 

gibi kapitalizm, asıl hedefi olan sınırsız sermaye birikimini gerçekleĢtirebilmek için 

geniĢlemek (toplam üretim bakımından geniĢlemek, coğrafi olarak geniĢlemek) 

zorunda olan bir sistemdir. Oysa iĢçi ve köylülerin yoğun biçimde sömürülmesi 

toplumun büyük çoğunluğunun tüketimini sınırlamaktadır. Bu nedenle, “artık 
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değer”in üretimi için gerekli koĢullar toplumun satın alma gücüne ve değiĢik üretim 

dalları arasındaki oransallığa dayanan artık değerin gerçekleĢme koĢullarıyla 

uyuĢmamaktadır. Artık değere el koyma güdüsü ile hareket eden kapitalistler, bu 

amaçları için sadece insan emeğini sömürmekle kalmamakta aynı zamanda doğal 

kaynakları sömürmekte ve doğayı tahrip etmektedirler. Sınırsız sermaye birikimini 

sınırsız sömürme yöntemleri ile gerçekleĢtirmeyi hedefleyen kapitalistler bir yandan 

da bindikleri dalı kesmektedirler. Doğal sermaye olarak kullandıkları doğayı yok 

ettiklerini anladıkları anda ise “sürdürülebilir sermaye birikimi için sürdürülebilir 

kalkınma” gibi sınırsız sömürü zihniyetlerini yansıtan kavramları ortaya 

atmaktadırlar. Kısacası, kapitalizmin krizleri için Ģu saptamalarda bulunulabilir
152

:  

(1) Kapitalizm krizsiz olmaz! Kapitalizm kendi içsel dinamikleri nedeniyle kriz 

yaĢamak zorundadır. Krizin kendiliğinden gerçekleĢmediği durumda da kapitalistler 

yapay kriz yaratmaktadır. Kapitalist düzen devam ettiği sürece bu gerçek yaĢanmaya 

devam edecektir. 

(2) Kriz, sistemin içinden kaynaklandığı için tek bir sektörü ya da tek bir ülkeyi 

etkilemekle kalmamakta bütün sektörleri ve ülkeleri etkisi altına almaktadır. 

(3) Her kriz kendi zenginlerini yaratmakta ve kapitalistler için ardı arkası 

olmayan koĢullar, fırsatlar sunmaktadır. 

1870‟lerin ve 1929‟ların küresel krizlerinin çıkıĢ sebepleri o dönemlerin 

iktisatçıları tarafından araĢtırılırken, en çok tartıĢılan baĢlıklardan bir tanesi de 

kapitalist üretim sisteminin çözümlenemeyen kronik, kalıtsal bir hastalığı olan üretim 

ile tüketim arasındaki dengesizlik sorunudur. Ayrıca, sektörler arasındaki yatırım ile 

üretim dengesizliği ya da ücret ile kar arasındaki adil olmayan bölüĢüm dengesizliği 

gibi problemlerin de dikkat çeken diğer baĢlıklar olduğu bilinmektedir. Hatta, küresel 

krizlerin, yukarıda belirtilen bir veya daha fazla sorundan dolayı meydana geldiğini 

savunanlar da bulunmaktadır. Ancak, ondokuzuncu yüzyılda meydana gelen krizleri 
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analiz eden o dönemin iktisat düĢünürlerinin ilk olarak aĢırı üretim ve düĢük tüketim 

kavramları, yani talep açığı üzerine yoğunlaĢtıkları görülmektedir
153

. 

Bütün bu açıklamaların ardından, tarihsel deneyimleri de dikkate alarak, Ģunu 

söyleyebiliriz: Kapitalist süreçler, belli bir süre sonra, kaçınılmaz olarak kriz 

doğurmaktadır. Bir baĢka ifade ile, bünyesinde istikrarsızlık ve huzursuzluk üreten 

unsurlar taĢımakta olduğu için, kapitalist sistem, “krizlere gebedir”. Kriz, mülkiyet 

gelirlerinin (kar, faiz, rant) artırılmasına ve üretim kapasitesinin geniĢletilmesine 

imkan verecek yeni pazarların bulunamamasının kaçınılmaz bir sonucudur
154

. 

2.5. KAPĠTALĠST SĠSTEMDEN KAYNAKLANAN KRĠZLER 

Dünya ekonomisi özellikle 1900‟lü yıllardan itibaren birçok finansal kriz 

yaĢamıĢtır. Bunların en önemlisi 1929 yılında ortaya çıkan büyük bunalım krizidir. 

Bu kriz, 2008 küresel ekonomik krizle en önemli ortak yönü olan yaĢanmıĢ en büyük 

kriz olması nedeniyle incelenecektir. Bunun dıĢında 1970 petrol krizi ve 1997 Asya 

krizinin, küresel boyutta olması ve sistemden kaynaklanmasından dolayı 

değinilecektir.  

2.5.1. 1929 Büyük Dünya Krizi 

1929 Dünya ekonomik buhranı; 1929‟da baĢlayan, etkilerini ancak 1930 yılının 

sonlarında tam anlamıyla hissettiren ve 1936 yılına değin devam eden ekonomik 

buhrana verilen isimdir. Buhran, Kuzey Amerika ve Avrupa‟yı merkez almasına 

rağmen, dünyanın geri kalanında da yıkıcı etkiler yaratmıĢtır. Dünya ölçeğinde 
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“krizlerin babası” olarak da değerlendirilen ekonomik buhran, günümüze kadar 

yaĢanan krizlerin en sarsıcı sonuçlarını yaratmıĢtır
155

. 

Büyük Bunalım‟ın birçok nedeni vardır fakat bunları en önemlileri; ABD‟de 

üretimin sayılı holdingin elinde toplanmıĢ olması nedeniyle bunlardan birkaç 

tanesinin krize girmesiyle genel bir krize yol açabilecek ortamın oluĢması, bankalarla 

ilgili bugünkü gibi kapsamlı kurallar, denetim mekanizmaları ve mevduat sigortası 

sisteminin mevcut olmaması ile ekonominin piyasa ekonomisi sistemiyle yani devlet 

müdahalesi yapılmaması esasına dayanan sistemle yürütülmesidir
156

.  

ABD sermayesi dıĢ talep azalırken içeride kar sağlamak için 1920‟lerin 

ortasından itibaren hızlı spekülasyon yaparak toprak alımı yapmıĢ sonrasında 

fiyatların düĢmesiyle, bu uygulama son bulmuĢtur. Sonrasında spekülasyon banka 

kredileri kullanarak, New York hisse senedi borsasına yönelmiĢ ve hisse fiyatları 

gerçekle bağlantısının koptuğu noktalara yükselmeye baĢlamıĢtır. ABD merkez 

bankası bu olumsuzlukları durdurmak için faizleri %7‟den %15‟e yükseltmiĢtir. Bu 

faiz artıĢı sebebiyle baĢlayan durgunluk, güven bunalımına dönüĢmüĢtür. Doruklara 

ulaĢan hisse senedi fiyatları nedeniyle baĢlayan satıĢlar borsanın çöküĢünü, 

dolayısıyla bankaların çöküĢünü getirmiĢtir. Borsa ile birlikte spekülatif alımları 

fonlayan bankaların çöküĢü krizi patlatırken, zaten savaĢ sonrasında dünyanın hazır 

olan ortamında, krizi izleyen derin bir bunalıma, kendisiyle birlikte bütün dünyayı 

sürüklemiĢtir
157

. 

2.5.2. 1970 Petrol ġoku 

1970‟lere kadar ABD, parasını altın karĢılığı olarak basan tek ülke konumunda 

olmuĢtur. 1971‟de doları altın değiĢim standardından çıkararak karĢılığını 

kaldırmıĢtır. Böylece dünya para sistemi birdenbire karĢılıksız kalmıĢtır. Hemen 
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ardından Ġngiltere de Pound‟u dalgalanmaya bıraktığını açıklamasıyla birlikte 

sanayileĢmiĢ ülkeler de aynı uygulamayı baĢlatmıĢtır. Para sisteminin karĢılıksız 

olması geliĢmiĢ ülkelerin rezerv artırmak amacıyla kolaylıkla para basmalarına yol 

açmıĢtır. Bunun sonucunda hem dolar hem de öteki para birimleri değer kayıplarına 

uğramıĢlardır
158

.  

Petrol fiyatları dolara bağlı olduğundan dolardaki bu değer kaybı petrol 

üreticisi ülkelerin reel anlamda önemli kayıplarla karĢılaĢmasına neden olmuĢtur. 

Bunun üzerine petrol üreticisi ülkeler birliği OPEC, petrol fiyatlarını altına 

bağladığını ilan etmiĢtir. Böylece doların altın karĢılığının kaldırılmasından sonra bir 

süre sonra petrol fiyatları hızla yükselmeye baĢlamıĢtır. 1972 yılında petrolün varil 

fiyatı 3 dolarken 1974 sonunda fiyat 12 dolara fırlamıĢtır. Bu artıĢın ardında 1973 

yılındaki Ġsrail‟le Araplar arasındaki Yom Kippur savaĢı da etkili olmuĢtur. 

Kapitalist sistemin karĢılaĢtığı bu kriz de uzun süreli bir kriz olmuĢ, çıkıĢ 1980‟leri 

bulmuĢtur
159

.  

2.5.3. 1997 Asya Krizi 

Güneydoğu Asya Krizi bir ekonomik kargaĢa olarak ortaya çıkmıĢ ve aynı 

zamanda finansal bulaĢıcı bir hastalık olarak etki göstermiĢtir. Tayland para birimi 

olan Baht‟ın çökmesi ile birlikte 1997 Temmuzunda etkisini gösteren bu durum, 

Asya ülkelerindeki döviz, borsa ve diğer varlık fiyatları üzerinde büyük etki 

meydana getirmiĢtir. 2 Temmuz 1997‟de Tayland, ulusal parası Baht‟ı %15 oranında 

devalüe ederek dalgalanmaya bırakmıĢtır. Güneydoğu Asya Krizi olarak 

isimlendirilen süreç bu Ģekilde tetiklenmiĢ ve 1997‟nin geri kalan yarısında bir 

saman alevi gibi bütün küresel ekonomiye yayılmıĢtır
160

.  

Güneydoğu Asya‟da dolaysız yatırımlar ve portföy akımları dıĢındaki 

yatırımlarda 1996‟da 41 milyar doların üzerinde bir giriĢ, 1997‟de 27 milyar dolarlık 
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bir çıkıĢa dönüĢmüĢ, bu çıkıĢ aratarak devam etmiĢ ve 1998‟de 40 milyar dolara 

yaklaĢmıĢtır
161

. 

Tayland hükümeti 8 Aralık 1997 sabahı, ülkenin en büyük 58 finans 

kuruluĢundan 56‟sını kapatma kararı almıĢtır. Bu özel bankalar, Tayland para birimi 

Baht‟ın ani düĢüĢü sonucunda neredeyse bir gecede iflasa sürüklenmiĢtir
162

. Yıl 

sonunda Baht dolara karĢı %53 oranında değer kaybetmiĢtir. Aynı Ģekilde Kore 

Won‟u %41 ve Endonezya Roupi‟si %79 değer kaybetmiĢtir. 20 Ağustos 1997‟de 

IMF Tayland‟a 17 milyar dolar, Kasım‟da Endonezya‟ya 35 milyar dolar, Aralık‟ta 

1997‟de Güney Kore‟ye 57 milyar dolar vermiĢtir. Bunların sonucunda 1998‟de 

GSYĠH, Endonezya‟da -%13,2, Malezya‟da -%7,5, Tayland‟da -%10 ve Filipinlerde 

-%0,5 büyüme göstermiĢtir. 1999‟dan itibaren ihracatta görülen büyük artıĢlara bağlı 

olarak Güneydoğu Asya‟da ekonomik büyüme baĢlamıĢtır
163

. 

2.6. KAPĠTALĠST SĠSTEMĠN SON KRĠZĠ: 2008 GLOBAL EKONOMĠK KRĠZĠ 

2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz sadece çıktığı ülkeyi değil tüm dünyayı 

etkileyen bir ekonomik krizdir. 2008 küresel krizi kapsamında; küreselleĢme ve kriz, 

krizin nedenleri ve krizin bıraktığı ekonomik miras ve alınan önlemler hakkında bilgi 

verilecektir.  

2.6.1. KüreselleĢme ve Kriz 

KüreselleĢme konusunda birbirini tamamlayan çeĢitli tanımlar 

yapılabilmektedir. Bir tanıma göre küreselleĢme; ülkeler arasında mal, hizmet, 

uluslararası sermaye akımları ve teknolojik geliĢimini hızlı bir Ģekilde artmasını, 

serbestleĢmesini ve dolayısıyla ekonomik geliĢmeyi ifade eder. Bu tanıma göre 
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küreselleĢme; ülkeler arasındaki mal iĢlemlerini, çeĢitliliği, değer artıĢlarını, 

hizmetler ve uluslararası sermaye akımlarındaki artıĢları, teknolojinin çok hızlı, 

yaygın bir Ģekilde yükselmesini, iktisadi yönden geliĢme ve bütünleĢmeyi ifade 

etmektedir. KüreselleĢme kimine göre, dünya güç dengesini ABD lehine değiĢtirecek 

ve ABD‟nin kontrolünde olacak bir sistemin yeni adıdır. Kimilerine göre ise; 

piyasaların serbestleĢmesi, kamu kurumlarının özelleĢtirilerek devletin küçültülmesi, 

devletlerin elini ekonomiden çekmesi, artan uluslararası yatırımlar sayesinde dünya 

mali pazarlarının küçülmesi anlamını taĢımaktadır
164

. 

Politik, teknik ve ekonomik alandaki değiĢimlerin sonucunda dinamik bir süreç 

olarak küreselleĢme, ulusal sınırların ekonomik açıdan taĢıdığı önemi azaltmaktadır. 

Uluslararası rekabet ortamının artması, uluslararası iĢbölümünden imkanlarından 

daha güçlü bir Ģekilde faydalanmayı beraberinde getirmekte ve böylelikle, 

kaynakların dünya çapındaki kullanımında bir düzelme söz konusu olmakta, bu da 

yeni imkanlar ve riskler oluĢturmaktadır. Aynı zamanda, ulusal düzenlemelere 

zamanla uluslararası anlaĢmalar ilave edilmekte ki, bu da ulusal alandaki politik 

aktörlerin uluslararası kuruluĢların lehine önem kaybetmelerine neden olmaktadır
165

.  

Ekonomide küreselleĢmenin en yoğun biçimde geliĢtiği alan ise finansal alan 

olmuĢtur. Ekonomilerin birbirleriyle entegrasyonu açısından ticaret alanında da 

önemli geliĢmeler olmasına rağmen, bu geliĢme süreci finansal faaliyet ve doğrudan 

yatırım alanlarındaki kadar yüksek bir hız göstermemektedir
166

.  

  

                                                 
164

 Pınar EGELĠ (2009), “GloballeĢme ve Küresel Kriz”, Econanadolu 2009: Anadolu Uluslararası 

Ġktisat Kongresi, 17-19 Haziran, s.3. 
165

 Seyhun DOĞAN (2009), “KüreselleĢme, Finansal Kriz Olgusu ve Ġstikrar”, Güncel Ekonomik 

Sorunlar: Global Kriz, Ed.Sadi Uzunoğlu, 1.Basım, Literatür Yayıncılık, Ġstanbul, s.18. 
166

 DOĞAN (2009), s.20. 



89 

 

Tablo 1: Finansal KüreselleĢmenin Sonuçları 

Piyasalarda Oynaklık (Volatilite) ve 

BulaĢma Etkisi 

Yapısal Sorunlar: Sistemik Risk ve 

Finansal Güç Dengesinde Kayma 

Finansal piyasalardaki fiyatlarda 

ve miktarlarda dengesizlik ve ayrıca, 

ortaya çıkan etkilerin uluslararası 

düzeyde yaygınlaĢma eğilimi söz konusu 

olmaktadır.  

Uluslararası düzeyde menkul 

kıymetler piyasasının oluĢması ve 

teknolojik geliĢmeler sonucunda, 

finansal piyasalar arasında karĢılıklı 

bağımlılığın oluĢması nedeniyle, bir 

piyasada yaĢanan dalgalanma, ulusal 

sınırları aĢarak diğer piyasalara 

bulaĢmaktadır.  

Piyasadaki oynaklık, iktisadi 

etkinliği azaltmakta ve bu riskten 

korunmayı sağlayan birçok araç olsa da, 

sermaye birikiminin maliyeti 

yükselmektedir. Bu olumsuz geliĢmeler, 

tüm sistemi tehlikeye atacak biçimde 

yayılma eğilimi göstermekte ve 

otoriteleri önlemler (likidite enjekte 

etmek, finansal garantiler sağlamak vb.) 

almaya zorlamaktadır. Bu önlemler, özel 

kesim kuruluĢlarının karĢılaĢtıkları 

risklerin, toplam sosyal riske göre düĢük 

kalması sonucunu doğurmaktadır. Bu 

durum, aĢırı risk alma hususunda özel 

Finansal piyasalar, döviz kuru 

dalgalanmaları gibi risklere karĢı firmaların 

ve finansal kuruluĢların korunmalarına 

yönelik çeĢitli finansal araçlar sunsa da, 

bunlar, riskleri yok etmek veya azaltmak 

yerine, sadece dönüĢtürmekte ve yeniden 

dağıtmaktadır. Ancak, bunu yaparken 

sistemik riskin artmasına neden olmaktadır.  

Uluslararası finansal iĢlemlerin 

büyük oranda az sayıda banka arasında 

yapılması, bunlardan biri ya da daha 

fazlasının karĢılaĢtığı finansal güçlüklerin, 

diğerlerini de etkilemesine neden 

olmaktadır. Finansal kuruluĢların, 

iĢlemlerin finansmanını sağlayacak 

miktarları zamanında ödeyememeleri de, 

likidite sorunlarına yol açabilmekte ve 

sağlam durumdaki kuruluĢlar likidite 

kriziyle, dolayısıyla iflasla karĢı karĢıya 

kalabilmektedir. Bir bankanın karĢılaĢtığı 

likidite krizi, tüm sistem üzerinde sistemik 

etkilere yol açabilmektedir. Bu sistemik 

riski ülkeler tek baĢlarına çözme gücüne 

sahip olamamakla birlikte, kendilerini bu 

riskten tecrit edecek bir imkanı da 

olmamaktadır.  

Giderek artan sistemik riskle 
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kuruluĢları özendirerek, ahlaki tehlike 

sorununa neden olmaktadır.  

birlikte, hükümetler ile piyasalar arasındaki 

güç dengesindeki yapısal kayma da 

gözlenmektedir. Finansal liberalizasyonla 

beraber, küresel finans sisteminde otorite, 

piyasalara ve özel finansal kurumlara 

kaymaktadır.  

Makroekonomik Politikalar 

Üzerindeki Etkiler 

Döviz Kurlarının Yönetimi 

Temel etki, hükümetlerin para 

politikasını diledikleri gibi 

kullanabilmeleri imkanını ortadan 

kaldırmasıdır.  

Piyasalardaki oynaklık ve 

bağımlılık nedeniyle, hükümetlerin 

ekonomide düĢündüklerin bir 

değiĢikliğin, öngörülemez yansımaları 

olmakta ve özellikle para arzı ve faiz 

oranları üzerinden uygulanacak ince ayar 

politikalar etkinsizleĢmektedir. Sermaye 

hareketleri, liberalleĢme ve finansal 

yenilikler, hükümetlerin yurtiçi para arzı 

ve enflasyon düzeyini belirlemede, 

yeteneklerini yok etmektedir. Ulusal 

otoriteler, kısa vadeli faiz oranlarını 

kontrol edebilirken, yatırım kararlarında 

etkili olan uzun vadeli faiz oranlarında, 

hükümetlerin dolaylı Ģekilde ve gittikçe 

azalan düzeylerde etkileyebilecekleri 

küresel piyasalar belirleyici olmaktadır.  

Büyük ölçekli ani sermaye 

çıkıĢlarıyla krizlerin yaĢandığı bir 

Finansal küreselleĢmeyle, merkez 

bankalarının ulusal düzeyde kontrol 

gücünün azalması dolayısıyla, örneğin para 

arzında ya da faiz oranlarında değiĢiklik 

yapmaya yönelik politikalar, tüketim, 

yatırım ve istihdam gibi reel ekonomik 

değiĢkenler üzerinde çok az etkiliyken, 

döviz kurları üzerinde çok daha hızlı ve 

öngörülemeyen etkiler oluĢturabilmektedir.  

Ülkeler, döviz kuru politikası veya 

para politikası uygulayabilmekte; ancak, 

her ikisini birlikte uygulama imkanına 

sahip olamamaktadır.  

Yurt içi faiz oranları, söz konusu 

politikaların biri için uygun bir araç 

olurken, her ikisi için aynı anda 

kullanılamamaktadır.  

Uluslararası rekabet gücü düĢük olan 

bir ülke, ithalatını daraltıp, ihracatını 

artırmak için faiz oranlarını düĢürmek ya 

da piyasadan döviz satın alarak (piyasaya 

kendi parasını satarak), parasının dıĢ 

değerini düĢürmek durumundadır. Her iki 
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ortamda, bir ülkede bütçe açıkları ve 

kamu borç miktarı ne oranda yüksekse, 

uzun vadeli faiz oranları da o oranda 

yüksek olmaktadır.  

durum da, para arzının gevĢetilmesi 

anlamına gelmektedir.  

Kaynak: DOĞAN (2009), s.21-22. 

 

Sermaye hareketlerinin serbestleĢmesinin bir istikrarsızlık kaynağı olabilmesi 

(kısa vadeli sermayeden oluĢan istikrarsız sermaye piyasası), özellikle son 

dönemlerde küresel kriz niteliğindeki finansal/ekonomik krizlerin tüm dünyayı 

derinden etkilemesi ve hükümet politikalarını etkisiz kılması, küreselleĢmeyi 

sorgulanması gereken önemli bir olgu haline getirmiĢtir
167

.  

Teknolojide meydana gelen geliĢmeler hem yeni imkanlar yaratarak hem de 

mevcut araçların kullanım maliyetlerinin düĢmesini sağlayarak küreselleĢmeye 

katkıda bulunmaktadır. Özellikle, bilgisayar ve bilgi teknolojisindeki yeniliklerin 

finansal araçlar ve finansal hizmetler üzerindeki etkisi ve yeni finansal araçlarda 

meydana gelen olağanüstü artıĢ, sermaye akımlarının hızlanmasını kolaylaĢtırmıĢ 

ancak aynı zamanda krizleri yaygınlaĢtırmada ve algılamada da hızlandırıcı bir rol 

üstlenmiĢtir
168

.  

1990‟lı yıllarda yaĢanan finansal piyasalardaki küreselleĢme ve ĢeffaflaĢma 

süreci ile birlikte, bilgi teknolojilerinde yaĢanan buluĢ ve yeniliklerin finansal 

tekniklerde ve araçlarda sağladığı geliĢim, yaĢanan krizlere farklı boyutlar katmıĢ ve 

kriz kavramı yaĢantımızın içine çok daha fazla girmiĢtir
169

. Kapitalist sistem, tarihsel 

süreç içerisindeetkileri nispi olarak çöküntü derecesinde olan ekonomik krizlerle 

oldukça sık karĢılaĢmıĢtır. Bu güne kadarki olan süreçte bunların en önemlisi 

Ģüphesiz 1929 yılında yaĢanan dünya bunalımıdır. 
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2.6.2. Krizin Nedenleri 

Bu kısımda krizin nedenleri arasında gösterilen likidite bolluğu ve ipotekli 

konut kredilerinin yapısının bozulması, konut fiyatlarındaki aĢırı artıĢ, menkul 

değerleĢtirme ve menkul değerlerin fonlanmasında yaĢanan sorunlar, Ģeffaflık 

eksikliği, kredi türev piyasalarının geniĢlemesi, kredi derecelendirme kuruluĢları, 

düzenleyici denetleyici kuruluĢlar hakkında bilgi verilecektir. 

2.6.2.1. Likidite Bolluğu ve Ġpotekli Konut Kredilerinin Yapısının Bozulması 

2000 yılından 2006 yılının sonlarına kadar finansal piyasadaki likidite sürekli 

bir artıĢ göstermiĢtir. Kriz öncesinde fazlalaĢan bu likiditenin karlı operasyonlara 

dönüĢtürülmesi banka sisteminin karĢılaĢtığı en önemli sorunlardan birisi olmuĢtur. 

Bu operasyonların baĢında konut kredileri gelmektedir. Bankalar herhangi bir iĢi, 

geliri veya varlığı olmayan kiĢilere bile kredi vermeye baĢlamıĢlardır. Kamuoyunda 

NINJA (No income, no job, no asset) kredileri olarak bilenen bu uygulamalar varlık 

fiyatlarının özellikle de konut fiyatlarının çok hızlı bir Ģekilde artmasına neden 

olmuĢtur. Konut kredilerinin bir kısmında baĢlayan geri ödeme problemleri 

sonucunda banka portföylerindeki hacizli konut sayısı artmaya baĢlamıĢtır. 

Bankaların bu konutları piyasaya arz etmesi konut fiyatlarında düĢüĢe sebep 

olmuĢtur. Bu durumda halen kredisini ödemekte olan bazı konut kredisi 

kullanıcılarının ellerindeki evlerin değeri, kalan kredi ödemelerinin net bugünkü 

değerinin altında kalmıĢtır. Bu kiĢiler de evlerinin anahtarlarını zarflara koyup 

(jungle mail) bankalara göndererek kredi geri ödemelerinden vazgeçmiĢlerdir. 

Burada dramatik olan Ģey kredi geri ödemelerinin bankalar tarafından diğer mali 

kuruluĢlara satılması ve bu evleri teminat olarak alan sermaye piyasası araçlarının 

yaygınlığıdır. Bu nedenle zararlar domino taĢları gibi bir mali kuruluĢtan diğerine 
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sirayet ederek büyümüĢ ve mali sistemin temel taĢları niteliğindeki kuruluĢların 

iflasına yol açmıĢtır
170

.  

2.6.2.2. Konut Fiyatlarındaki AĢırı ArtıĢ 

Ekonominin durgunluğa girmemesi için özel tüketim harcamalarının artması, 

bunun için de likidite artıĢı önemli, fakat yeterli değildir. Tüketicileri harcamaya 

yöneltecek asıl unsur, daha fazla zenginleĢtikleri hissinin yaygınlık kazanmasıdır. Bu 

hissin yaygınlaĢmasında, hissi senetleri ve gayrimenkul yardımları önemli rol 

oynamaktadır. GeçmiĢte yaĢanan internet ve yeni ekonomi balonu sonucu, ABD 

koĢullarında hisse senetlerinden daha çok konut sektörünün canlandırılması Ģart 

olmuĢtur. ĠĢte bu amaca yönelik olarak ipoteğe dayalı konut kredileri, vergi 

kolaylıkları ile teĢvik edilmiĢtir. Öyle ki, kiracıların aksine, krediyle ev alanlara kira 

öder gibi ödemelerini yaptıkları takdirde, aylık kredi faiz ödemelerini vergilerden 

düĢme imkanı tanınmıĢtır. Bu geliĢmeler sonucunda konut piyasasına talep Ģiddetle 

yükselmiĢ ve gayrimenkul piyasasında fiyatlar artıĢ göstermiĢtir. Bu süreçte konut 

fiyatlarının yükselmesi pek sorun yaratmamıĢ ancak konutlar pahalı da olsa, kredi 

taksitleri aylık gelirin belli bir seviyesini geçmediğinden bu çılgınlık devam 

etmiĢtir
171

.  

Kısa vadeli faiz oranlarının yükselmesiyle ABD‟de 2006 yılına kadar yükselen 

konut fiyatları, düĢmeye baĢlamıĢtır. 

Fiyatların daha da yükseleceğine iliĢkin beklentiler, tüketicilerin daha yüksek 

faiz oranlarına katlanmalarına neden olmuĢtur. DeğiĢken faizli ipotekli konut 

kredilerinin piyasalarda bir baskı yaratması üzerine ABD Merkez Bankası (FED) faiz 

oranlarına müdahale ederek düĢürmüĢtür. Faiz oranlarının düĢürülmesi, alınan 
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kredilerin taksit ödemelerini kolaylaĢtırmıĢ, ancak konutların değerini de 

düĢürmüĢtür
172

. 

ġekil 1: Case-Shiller Ev Fiyatları Endeksi 

 Kaynak: Standard and Poor‟s (2010), p.1. 

 

S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları Endeksi de 2007 yılında çok büyük ölçüde 

düĢmüĢtür. 2008 ġubat ayında ev fiyatları 20-ABD Ģehir merkezinde bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %13 oranında, 2008 Ekim ayında ise yeni bir rekor kırarak %18 

oranında düĢmüĢtür. Bu düĢüĢler 2009 yılında da devam etmiĢ ve yılın ilk üç 

çeyreğinde sırasıyla %19, %14,7 ve %8,7 oranlarında düĢmüĢtür. 2009 yılının son 

çeyreğiyle birlikte endekste yukarı doğru bir hareket görülmektedir
173

. 

2010 Ağustos verilerine göre geçen aynı dönemine göre endeks 10-ABD Ģehir 

merkezinde %2,6 ve 20-ABD Ģehir merkezinde %1,7 artmıĢtır
174

. 

ABD‟deki hacizler, subprime piyasasının krizde olduğu sinyalini vermiĢtir. Ev 

fiyatları ve hisse senetleri fiyatları dibe vurmaya baĢlamıĢtır. ABD‟deki evlerin 

değeri trilyonlarca tutarında azalmıĢtır
175

. Konut patlamasının ne kadar ciddi boyutta 
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olduğu anlaĢıldıkça, kredi kullandıranların ve dolayısıyla ipotekli konut kredisi 

destekli menkul kıymetleri satın alan yatırımcıların ne kadar çok para kaybedeceği 

açığa çıkmıĢtır. Nihai hesaplar yapıldığında konut balonunun patlaması sonucunda 

muhtemelen 8 trilyon dolar tutarında servet yok olacaktır. Bunun yaklaĢık 7 trilyon 

doları ev sahiplerinin ve yaklaĢık 1 trilyon doları yatırımcıların zararı olacaktır
176

.  

2.6.2.3. Menkul DeğerleĢtirme ve Menkul Değerlerin Fonlanmasında YaĢanan 

Sorunlar 

Krize neden olan faktörlerden diğeri, riskin bir kurumdan diğerine 

aktarılmasının kolaylaĢmasını sağlayan menkul kıymetleĢtirmedir.  

Menkul kıymetleĢtirme, iĢletmelerin sahip oldukları kredi ve diğer 

alacaklarının, bazı kurumlara transfer edilmesi yoluyla menkul kıymet ihraç 

edilmesine dayalı finansman modelidir
177

. Mortgage kredisi veren banka, kredilerin 

geri ödemelerini menkul kıymetleĢtirerek kısmen veya tamamen bir yatırım 

bankasına veya bir mortgage kuruluĢuna satmaktadır. Bu mekanizma, kriz 

durumunda mali sistemi kırılgan bir hale getirmektedir. Çünkü banka tarafından 

yapılan menkul kıymetleĢtirme, kredi geri ödemelerinde yaĢanan sorunlardan dolayı, 

hem krediyi veren bankaların hem de menkul kıymeti satın alan diğer finansal 

kuruluĢların zarar etmelerine neden olmaktadır
178

. 

2.6.2.4. ġeffaflık Eksikliği 

Ampirik araĢtırmalar, finansal krizle Ģeffaflık eksikliği arasında ters yönlü bir 

iliĢki olduğunu göstermektedir. ġeffaflık arttıkça daha az finansal kriz oluĢmaktadır. 

Bu tür araĢtırmalarda geliĢmekte olan ülkeler genellikle daha az Ģeffaf olarak 
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tanımlanmıĢ ancak ironik bir biçimde son küresel kriz Ģeffaflığın en fazla olduğu 

düĢünülen “geliĢmiĢ dünya”da baĢ göstermiĢtir. Bu krizde banka ve brokerlerin ne 

çeĢit varlıklara sahip oldukları, bu varlıkların değerinin ne olduğu, hatta bunların 

muhatabının kimler olduğu yeterince Ģeffaf olarak belirlenmemiĢtir. Bu problemler, 

türev diye adlandırılabilecek kompleks ticari sözleĢmelere sahip Lehman Brothers 

gibi firmaların iflasları sonucu ortaya çıkan riskin hesaplanması ve analiz edilmesini 

zorlaĢtırmıĢtır
179

. 

2.6.2.5. Kredi Türev Piyasalarının GeniĢlemesi 

Kredi sağlayan kuruluĢlar alacaklarını teminat göstererek büyük düzeyde konut 

tahvillerini piyasaya satmıĢlardır. Bu tahvillerin getirileri çok yüksek olduğundan, 

özellikle riskli ve yüksek getiri hedefleyen serbest fonlar bu tahvillere yönelmiĢtir. 

Bankalar, kredi alacaklarını menkul değerleĢtirme yoluyla yatırım aracı haline 

çevirdikleri için ipotekli konut piyasaları, yalnızca kredi veren ile kredi kullanan 

kuruluĢlar arasındaki kredi iliĢkisine değil, aynı zamanda faizlere de bağlı hale 

gelmiĢtir. Dolayısıyla tüm finansal sistem, artan faizler karĢısında dalgalanma 

dönemine girmiĢtir.  

Bu durumda kredi veren finansal kuruluĢlar, yeni finansal araçlar yaratmak 

suretiyle riski çeĢitlendirmeye yarayan araçlardan yararlanmaya baĢlamıĢlardır. Bu 

araçların baĢında ise TeminatlandırılmıĢ Borç Yükümlülükleri adı verilen araçlar yer 

almıĢtır. Dolayısıyla bu kuruluĢlar, CDO (Collateralized Debt Obligation) gibi 

karmaĢık yapıdaki yatırım araçları yoluyla yeni kazançlar elde etme olanağı 

sağlamıĢlardır. Verilen krediler öncelikle ikincil piyasada baĢkalarına satılabilmek 

için uygun hale getirilip bir havuzda toplanmıĢ, daha sonra diğer kredi türleriyle 

değiĢik risk gruplarına göre paketler oluĢturulmuĢtur. Riski yüksek olan ipotekli 

konut kredileri, kredi derecelendirme notu AAA olan bir baĢka kredi türü ile 

birleĢtirilerek menkul değerleĢtirilmiĢtir. Böylece riskin daha az olduğu ve düĢük 

faizlerin bulunduğu ortamda yüksek karlar elde edilmiĢtir. Ġpotekli konut piyasasında 
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yaĢanan krizle birlikte gündeme gelen CDO piyasasında, toplam ihraç bedeli 2004 

yılında 157,4 trilyon dolar iken, 2005‟te 272 trilyon dolara, 2006‟da 520,6 trilyon 

dolara çıkmıĢtır. 2007 yılından itibaren krizle birlikte 481,6 trilyon dolar olmuĢ, bu 

düĢüĢ 2008 yılında daha da artmıĢ ve 61 trilyon dolar olarak gerçekleĢmiĢtir
180

. 

2.6.2.6. Uluslararası Kredi Derecelendirme KuruluĢları 

Dünyanın önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluĢları, mortgage 

destekli menkul değerler için kendi çıkarlarını düĢünerek yüksek not vermiĢlerdir. 

ABD Temsilciler Meclisi BaĢkanı ve Kongre‟nin etkili isimleri, dünyanın en büyük 

derecelendirme kuruluĢları olan Moody‟s, Standard and Poor‟s ve Fitch‟in mortgage 

destekli menkul değerler için bilerek, kasten yüksek not verdiğini ısrarla iddia 

etmiĢlerdir. Her üç derecelendirme kurumundaki tepe yöneticilerini sorgulayan ve 

resmi Ģirket belgelerini inceleyen BaĢkan, bu kuruluĢların güveni kötüye 

kullandıklarını açıkça belirtmiĢtir. Mortgage destekli kağıtları derecelendirmekle 

görevli komitelerdeki uzmanlar, kiĢisel paralarını yatırdıkları menkul kıymetlere aĢırı 

notlar vermiĢler, yani yatırımcıyı değil, kendi yatırımlarını düĢünmüĢlerdir
181

. 

2.6.2.7. Düzenleyici Denetleyici KuruluĢlar 

FED (ABD Merkez Bankası)‟in düĢük faiz politikası krizin bir diğer nedenleri 

arasındadır. Ayrıca FED değiĢen risk ortamına karĢı önlem almada gevĢek 

davranmıĢtır. FED baĢkanı Ben Bernanke 2007 baharı sonunda (17 Mayıs 2007) 

“Subprime (eĢikaltı) piyasasından diğer piyasalara endiĢe verecek bir yayılma 

olacağını beklemiyoruz” demiĢtir. Ancak tam tersi olmuĢ ve bu durum subprime 

piyasasından reel sektöre uzanan bir küresel kriz halini almıĢtır.  
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Örneğin, birçok eyalet aĢırı riskli mortgage borçlarının seküritize
182

 edilip 

satılmasına önlem almak istemiĢ ancak ABD Hazinesi bazı büyük bankaların 

istekleri doğrultusunda federal yasalar çiğnendiği gerekçesi ile buna karĢı çıkmıĢtır. 

Bazı politikacılar (Banking committte, Budget committee) Countrywide Financial 

gibi subprime sektöründeki Ģirketlerle yasal olmayan iliĢkilere girmiĢlerdir. Bu 

dönemde mevduat ve yatırım bankaları ile derecelendirme kuruluĢlarının davranıĢları 

aslında yasal ve ahlaki zemini sonuna kadar zorladığı halde, bunlara göz yumulmuĢ 

olması krizin sadece teknik açıdan değil ahlaki açıdan olumsuzluklarını da 

beraberinde getirmiĢtir. Çünkü bu birliktelikten, anlaĢılması ve takip edilmesi çok 

karmaĢık türev piyasaları doğmuĢ, maliyeti düĢük ve alması kolay kredi imkanları da 

tüketicilerin aĢırı borçlanmasına ve kontrolsüz kredi geniĢlemesine neden olmuĢ ve 

sistemin kırılganlığı artmıĢtır
183

.  

2.6.3.Krizin Bıraktığı Ekonomik Miras Ve Alınan Önlemler 

2007 yılının yaz aylarında Amerika finansal kuruluĢlarının iflasıyla baĢlayan 

küresel finansal kriz 2008 yılının baĢlarında diğer ülkelere yayılırken, 2008 yılının 

ortalarında piyasalara yansımıĢtır. Menkul kıymet piyasası, ticari bankacılık ve 

yatırım bankacılığına getirilen sınırlandırmaların kaldırılması ve bunun sonucunda 

karmaĢıklık derecesi yüksek olan türev araçlarla yüklü miktarlarda iĢlem yapılması 

krizin geliĢimini hızlandırmıĢtır. Netice de ortaya çıkan küresel finansal kriz sadece 

ABD‟yi değil büyük ölçüde diğer dünya ülkelerini de etkilemiĢtir
184

. Bu bölümde 

krizin bıraktığı ekonomik mirasın dünyadaki yankıları ile alınan önlemler ele 

alınacaktır.  

                                                 
182

Ġngilizce‟de “securitization” olarak adlandırılan seküritizasyon, kısaca bilançonun dönen varlıklar 

bölümünde stok halindeki uzun vadeli ancak taksitlere dayanan alacakların likit hale dönüĢtürülmesi 

iĢlemidir. Bu alacaklara örnek olarak, kredi kartı alacakları, otomobil alacakları, konuttan 

kaynaklanan ipotek alacakları gösterilebilir. Bu tür alacakları likit hale dönüĢtürmek için sermaye 

piyasalarının sığ değil oldukça derin olması gerekmektedir. Diğer taraftan, sigorta sektörünün ve 

reyting kuruluĢlarının da yeterince geliĢmiĢ olması gerekmektedir (Abdulkadir GÜLġEN, 2008).  
183

 Nihat IġIK ve Tuba TÜNEN (2010),  “Türev Ürünlerin 2008 Küresel Finans Krizindeki Rolü”, 

Turgut Özal Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi – I, 15-16 Nisan, s.843-844, 

http://ozal.congress.inonu.edu.tr/pdf/51.pdf (11.07.2010). 
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 Cem ENGĠN ve Efdal POLAT (2010), “Türk Otomotiv Sektörü ve Küresel Finansal Krizin 

Sektöre Etkileri (1996-2009)”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, s.40, http://www.sobiad.org/ 

eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/2010_1/04cem_engin.pdf (17.01.2011). 
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2.6.3.1. Miras‟ın Dünya‟daki Yankıları 

Küresel bir nitelik taĢıyan günümüz ekonomik krizleri, ülkeleri olumsuz 

Ģekilde etkileyecek birçok ekonomik etkilere neden olmaktadır. Bu etkiler arasında, 

kalıcı küresel dengesizliklerin ortaya çıkması, uluslararası para sisteminin etkin bir 

Ģekilde iĢleyememesi, ülkeler arasındaki ticaret ile para ve maliye politikaları 

arasındaki dengesizliklerin derinleĢmesi önde gelmektedir. Son yaĢanan küresel 

krizde de bu etkiler görülmektedir. Kriz, en güçlü ekonomileri derin bir resesyona 

sürüklerken, geliĢmekte olan ülkelerin büyüme oranlarının da büyük bir hızla 

yavaĢlamasına yol açmıĢtır. Yine krizin bir etkisi olarak, birçok önemli ekonomiler, 

deflasyonist tuzak içine düĢme tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır
185

.  

2008 krizinin uluslararası piyasalara yansımalarını iki dönem olarak ele almak 

mümkündür. Birinci dönem 2007 yılının Temmuz ayından sonraki geliĢmeleri, ikinci 

dönem ise, 2008 yılının Eylül ayından sonraki geliĢmeleri içermektedir. 2006 yılına 

girerken Amerika‟da konut fiyatları artıĢ göstermiĢ, ipotekli kredilerin faiz 

oranlarında ise düĢüĢler ortaya çıkmıĢtır. Ġlerleyen zamanlarda ucuz kredi döneminin 

sona ermesiyle birçok kredi çeken kiĢi daha çok aylık ödemelerle karĢı karĢıya 

kalmıĢtır. Bunlardan bazıları kredilerini ödeyememe durumu ile karĢı karĢıya kalmıĢ 

ve icra yoluyla almıĢ oldukları konutlar satılmıĢtır. 2006 yılının sonlarına doğru 

Amerika‟da icralar önemli rakamlara ulaĢmıĢ, 2007 ve 2008 krizinin ortaya 

çıkmasında önemli bir etken olmuĢtur. Küresel kriz, 2008 yılının Eylül ayından 

itibaren finansal kurumlarda ve bankalarda ortaya çıkan iflaslarla birinci süreçten 

farklı olan ikinci sürece giriĢ yapmıĢtır. Bu süreçteki yansımalar tamamen finansal 

sektör üzerinde ortaya çıkmıĢtır. Amerika‟da bankacılık sektöründe baĢlayan bu 

iflaslar konsolidasyonların
186

 ortaya çıkmasına neden olmuĢ, sonuç olarak da 

Amerika‟da yatırım bankacılığının sonu olarak değerlendirilmiĢtir. 2008 yılının Ekim 

ayından itibaren ortaya çıkan bu krizden Avrupa Bankacılık sistemi de etkilenmeye 
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 Nihat ALTUNTEPE (2009), “2008 Küresel Krizinin Ülkelerin Ġstihdam Yapısı Üzerine Etkilerinin 

Dinamik Bir Analizi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.135, 

http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sduvd/article/viewFile/1372/1460 (12.01.2010).  
186

 Uluslararası borçlanma iĢlemlerinde, borçlu bankanın veya doğrudan doğruya borçlu olan devletin 

alacaklı olan kurum ya da devletle anlaĢarak, borcun vadesinin daha ileri bir tarihe alınması iĢlemine 

verilen addır (http://tr.wikipedia.org/wiki/Konsolidasyon, 03.01.2011). 
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baĢlamıĢtır. Büyük Avrupa Bankalarının kurtulması için hükümetler tarafından 

yardım paketleri açıklanmıĢtır. Krizin en önemli yansımaları bu Ģekilde ortaya 

çıkmıĢtır. ABD‟deki bankaların zor durumda kalması ve bu bankaların devlet 

tarafından kurtarılma çalıĢmalarının yürütülmesi, daha sonra Avrupa Bankalarında 

aynı tehlikelerin ortaya çıkması krizin finans sektörü üzerindeki yankılarını 

göstermektedir
187

. Bu kriz, dünya finans sistemine verdiği zararın yanı sıra ABD‟nin 

en büyük finans kurumlarını ciddi boyutta sarsmıĢtır
188

. 

Açıkça ABD ve dünya ekonomisi büyük bir finansal kriz geçirmektedir. 

Finansal krizin finansal olmayan sektörleri de etkilediğini gösteren göstergelerden bir 

tanesi de birkaç finansal kurumun baĢarısız olması gösterilebilir
189

. 

Tablo 2: ÇeĢitli Ülkelerde Bazı Finansal KuruluĢ Ġflasları 

7 ġubat- Ġngiltere Northern Rock ulusallaĢtırılmıĢtır. 88 milyar sterlin 

14 Mart-ABD Bear Stearns FED sübvansiyonundan 

sonra ticari bir banka tarafından 

alınmıĢtır. 

29 milyar dolar 

7 Eylül- ABD Freddie Mac ve Fannie Mae 

ulusallaĢtırılmıĢtır. 

200 milyar dolar 

15 Eylül- ABD Lehman Brothers iflas etmiĢtir.  

17 Eylül -ABD AIG ulusallaĢtırılmıĢtır. 87 milyar dolar 

18 Eylül- Ġngiltere Lloyd TSB HBOS'u satın almıĢtır. 12 milyar pound 

29 Eylül-Benelüx Fortis kurtarılmıĢtır. 16 milyar dolar 

29 Eylül-ABD Citibank Washoiva‟ı almıĢtır. 12 milyar dolar 

29 Eylül-Almanya Hypo Gayrimenkul kurtarılmıĢtır. 71 milyar dolar 

29 Eylül- Ġzlanda Glitnir kurtarılmıĢtır. 850 milyon dolar 

29 Eylül- Ġngiltere Bradford&Bingley kurtarılmıĢtır. 32,5 milyar dolar 

30 Eylül- Belçika Dexia kurtarılmıĢtır. 9,2 milyar dolar 
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 David M. KOTZ (2009), “The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of 

Neoliberal Capitalism”, Review of Radical Political Economics, 41(3), p.305, 

http://people.umass.edu/dmkotz/Fin_Cr_and_NL_08_12.pdf (10.11.2010) 
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 V.V. CHARI, Lawrance CHRISTIANO and Patrick J. KEHOE (2008), “Facts and Myths About 

The Financial Crisis of 2008”, Federal Reserve Bank of Minneapolis, p.1, 

http://www.minneapolisfed.org/research/wp/wp666.pdf (08.10.2010) 
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30 Eylül- Ġrlanda Irlanda bankaları kurtarılmıĢtır. 572 milyar dolar 

7 Ekim- Ġzlanda Lansbanki ulusallaĢtırılmıĢtır.  

9 Ekim- Ġzlanda Kaupthing ulusallaĢtırılmıĢtır 864 milyon dolar 

12 Ekim- Ġngiltere HBOS, Royal Bank of Scotland, 

Llyods TSB ve Barclays 

kurtarılmıĢtır. 

60,5 milyar dolar 

16 Ekim- Ġsviçre UBS kurtarılmıĢtır. 59,2 milyar dolar 

19 Ekim- Hollanda ING sermaye yardımı almıĢtır. 10 milyar euro 

20 Ekim- Fransa Fransa hükümeti 6 büyük bankaya 

kredi açmıĢtır. 

10,5 milyar euro 

27 Ekim- Belçika KGB 3,5 milyar euro 

4 Kasım- Avusturya Kommunalkredit ulusallaĢtırılmıĢtır. 

Constantine Privatbank 

ulusallaĢtırılmıĢ ve 5 Avusturya 

bankasına 1 euro karĢılığı satılmıĢtır. 

 

11 Kasım-Kazakistan Hükümet 4 büyük bankaya sermaye 

enjekte 

etmiĢtir. 

3,7 milyar dolar 

24 Kasım- ABD Citigroup sermaye desteği almıĢtır. 40 milyar dolar 

22 Aralık- Ġrlanda Anglo Irish Bankası 

ulusallaĢtırılmıĢtır. 3 büyük 

bankasına fon aktarılmıĢtır. 

7,68 milyar dolar 

Kaynak: ERDÖNMEZ (2009), s.87. 

 

Tabloda görülmektedir ki baĢta ABD olmak üzere Avrupa Hükümetleri, 

Merkez Bankası aracılığı ile bankalara kriz tedbiri olarak finansal sermaye enjekte 

etmiĢtir. Global krizin bıraktığı en önemli miras olan iĢsizlik sorununu biraz olsun 

önlemek için hükümetler kesenin ağzını açarak bazı finans Ģirketlerini 

kamulaĢtırmıĢtır. ABD, bazı bankaları ulusallaĢtırarak kurtarsa da Lehman 

Brothers‟ın iflas etmesine engel olamamıĢtır.  
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Lehman‟ın iflası, Bear Stearns, Fannie Mac, Freddie Mac, Merrill Lynch ve 

AIG‟nin çöküĢün eĢiğine gelmesiyle birlikte, finansal sektöre güven hızla düĢmüĢtür. 

TanınmıĢ yatırımcılar finansal çöküĢ ihtimalinin her zaman olduğundan daha fazla 

olduğunu söylemeye baĢlamıĢlardır. Finansal sektördeki güven krizi hızla reel 

sektöre sıçramıĢ, ekonomi daralmaya baĢlamıĢ, bazı ekonomistler depresyon 

olasılığını seslendirmeye baĢlamıĢlardır
190

. 

Birkaç büyük finansal firmaların baĢarısızlığına neden olan mali ve kredi 

piyasalarındaki kriz, 2007 Eylül ayında derinleĢmiĢtir. Finans sektörünün güven 

kaybetmesi ve yatırımcıların sektörün geleceği konusunda karamsar olması, hisse 

senedi fiyatlarının sert bir Ģekilde düĢmesine yol açmıĢtır
191

. Kriz hala geliĢmektedir. 

Finansal piyasalarda ve birçok Ģirket içinde ne olduğu konusunda çok fazla 

belirsizlik vardır ve olmaya da devam edecektir
192

.  

Tablo 3: Kurtarma Paketlerinin Maliyetleri 

 
Sermaye 

Enjeksiyonu 
Garantiler 

Toplam Önlem 

Paketi Tutarı 

GSYĠH’nın 

Yüzdesi 

ABD 
250 milyar 

dolar 
 

700 milyar dolar + 

787 milyar dolar 
10,1 

Almanya  70 milyar euro 
412 milyar 

euro 
492 milyar euro 19,8 

Fransa  40 milyar euro 
320 milyar 

euro 
360 milyar euro 19,0 

Ġtalya    40 milyar euro 2,6 

Ġngiltere  50 milyar euro 250 bin sterlin 400 milyar sterlin 28,6 

Avusturya  15 milyar euro 85 milyar euro 
100 milyar euro + 

26 milyar dolar 
36,9 

Danimarka    35 milyar 2,1 

                                                 
190

 Gökhan ÖZKAN (2009), Küresel Finansal Kriz, Uluslararası Finans Sisteminin Yeniden 
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Danimarka Kronu 

+ 18 milyar dolar 

Yunanistan   15 milyar euro 28 milyar euro 11,2 

Ġrlanda   
450 milyar 

euro 
450 milyar dolar 235,7 

Macaristan  3 milyar dolar  3 milyar dolar 2,2 

Kore   
100 milyar 

dolar 
100 milyar dolar 10,3 

Hollanda   
200 milyar 

euro 
200 milyar euro 26,5 

Portekiz   20 milyar euro 20 milyar euro 6,1 

Ġsveç  

200 milyar 

dolar + 6 

milyar dolar 

200 milyar 

dolar 
206 milyar dolar 50,5 

Ġspanya  

30 milyar euro 

+ 50 milyar 

euro 

100 milyar 

euro 
150 milyar euro 14,3 

Japonya    632 milyar dolar 14,1 

Norveç    57,4 milyar dolar 23,2 

Brezilya    13 milyar dolar 1,0 

Rusya   50 milyar dolar 86 milyar dolar 6,6 

Çin    586 milyar dolar 18,2 

Arjantin    3,7 milyar dolar 1,4 

Kaynak: ÇOLAK (2009), s.61-62. 

 

Uluslararası piyasalarda bir takım kriz önlemleri alınmıĢtır. Bunlar arasında 

mevduatlara garanti verme, likidite enjekte etme, kamulaĢtırma sayılabilir. Tablo 

incelendiğinde, geliĢmiĢ ülkelerin, milli gelirlerinin önemli bir payı kadar paket 

hazırladıkları görülmektedir. Krizin tüm dünyaya yayılmasında merkez ülke olan 

ABD milli gelirinin %10,1‟i tutarında bir önlem paketini piyasaya sunmuĢtur. 
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Yunanistan, Avrupa Birliği ve IMF, Yunanistan‟ın içinde bulunduğu mali 

krizden çıkması için gerekli kaynağı sağlayacak anlaĢmayı imzalamıĢtır. Yardım 

paketine iliĢkin anlaĢmanın içeriği ve yardım miktarı 2 Mayıs 2010 tarihindeki 

Eurogrup toplantısında Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası (AMB), IMF 

ve Yunan yetkililer tarafından karara bağlanmıĢtır. AnlaĢmaya varılan yardım paketi 

ile Yunanistan‟a üç yıl içinde 110 milyar Avro mali yardım yapılması 

öngörülmektedir. Böylelikle, Avro alanı ülkeleri 30 milyar Avrosu ilk yıl içinde 

olmak üzere toplamda 80 milyar Avro‟ya kadar Yunanistan‟a karĢılıklı kredi 

vermeye söz vermiĢtir. Geri kalan 30 milyar Avro‟nun da IMF tarafından 

karĢılanması öngörülmektedir. Söz konusu yardım planı ile Yunanistan‟ın zayıflayan 

güvenilirliğinin iyileĢtirilmesi ve Avro Alanı‟nın istikrarının yeniden sağlanması 

hedeflenmektedir. Ayrıca, Yunanistan‟ın borç stokunun 2014 yılına kadar 

GSMH‟nın yüzde 3‟ü seviyesine kadar azaltılması amaçlanmaktadır
193

. 

Yunanistan hükümeti, 2011 yılı için ise 6.4 milyar Euro‟luk tasarruf sağlayacak 

tedbirleri kabul etmiĢtir. Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve 

Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetinin hükümet ile görüĢmeleri tamamlamak için 

çaba sarf ettiği belirtilmiĢtir
194

. Yunanistan‟ın geri ödeme planında teminat 

gösterememesi, zor durumda olan ekonomisinin de etkisiyle kredi almada sorunlar 

yaĢamaktadır. Bu sebeple de Yunanistan‟ın kemer sıkma politikası uygulamasını 

daha da sıkarak bir süre daha devam ettirmesi gerektiği belirtilmektedir.  

Krizin, dünya ekonomisinde, bazı seçilmiĢ makroekonomik göstergeler 

üzerindeki etkileri olacağı Ģüphesizdir. Bu etkiler; büyüme ve ihracat oranlarında 

düĢüĢler, iĢsizlik oranlarında artıĢlar, enflasyon oranlarına etkisi Ģeklinde 

incelenecektir. 

2.6.3.1.1. Büyüme ve İhracat Oranlarında Düşüşler 

Finansal ekonomik krizin reel ekonomiye yansıması sonucunda tüm dünyada, 

ABD‟de, AB‟de, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerde büyüme oranları düĢmüĢtür. 
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2007 yılında büyüme oranlarında baĢlayan düĢme, 2009 yılında dip noktaya 

ulaĢmıĢtır. Bu dönemde dünya %0,6; ABD %2,6 ve AB %4,1 küçülürken geliĢmekte 

olan ülkeler %2,5 oranında büyüme göstermiĢtir.  

2009 yılında, dünya ekonomisi eĢi görülmemiĢ bir daralma yaĢamıĢtır. 

GeliĢmekte olan ülkelerde küresel ekonomik kriz sonucu 2008‟de %6 olan büyüme 

2009‟da %2,6‟ya düĢmüĢ, dolayısıyla ekonomik yavaĢlama sürecine girilmiĢtir. 

Dünyada reel GSYĠH büyümesi sert bir düĢüĢ yaĢamıĢ fakat kısa sürede toparlanması 

beklenmektedir
195

. 

2009‟un ikinci yarısından itibaren yaĢanan olumlu geliĢmeler tüm dünyada 

toparlanma sürecini baĢlatmıĢ olup bundan sonraki süreçte büyüme oranları pozitife 

dönmüĢtür. Grafikte 2010 ve daha sonraki yıllarda büyümenin pozitif olacağı tahmin 

edilmektedir.  

Grafik 1: Küresel GSYĠH Büyüme Oranları 

 

 
Kaynak:www.imf.org (24.11.2010). 
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(25.11.2010). 
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Dünya ticaret hacminde 2007 yılında baĢlayan azalma 2009 yılında tavan 

yapmıĢtır. 2007 yılında dünya ticaret hacmi %7,4 artarken 2009 yılında %11 

daralmıĢtır. YaĢanan bu durum karĢısında tüm dünyanın aldığı krize önlem 

paketlerinin de yardımıyla 2010 yılında ticaret hacminin %11,4 artması 

beklenmektedir.  

 

Grafik 2: Dünya Ticaret Hacmi 

 

 
 

Kaynak: www.imf.org (24.11.2010). 

 

 

Dünya, geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin yaptığı dıĢ ticaret, finans 

sektörüne bağımlı olduğundan krizden ciddi boyutta etkilenen değiĢkenlerden biridir. 

DıĢ ticaretin bu olumsuz etkileniĢi reel kesimi piyasaya bakıĢı açısından güven 

kaybına uğratmıĢtır. Ekonomik krizin baĢladığı 2007 yılının ikinci yarısında baĢlayan 

mal ve hizmet ticaretindeki düĢüĢ 2009 yılında dip yapmıĢtır. Dünya, geliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan ülkelerin 2007 yılındaki ihracat oranlarındaki artıĢ sırasıyla %7,6; 

6,6 ve 9,9 iken 2009 yılında %10,8;  %12,4 ve %7,8 negatif büyüme göstermiĢtir. 

2010 yılında alınan önlem politikalarının güven ortamı oluĢturmasıyla ticaret sıçrama 

yaparak %11‟in üzerinde bir artıĢ beklenmektedir.  
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Grafik 3: Ġhracat Oranları 

 
Kaynak: www.imf.org (24.11.2010). 

2.6.3.1.2. İşsizlik Oranlarında Artışlar 

Krizin etkilerinin görüldüğü değiĢkenlerden biri de iĢsizlik oranıdır. Kredi 

piyasalarında yaĢanan Ģoklar, yatırımların azalmasına ve piyasalardaki güvensizliğin 

artmasına yol açmıĢ, bu durum yatırım, üretim ve tüketim seviyesinin gerilemesine, 

ekonomik büyümenin yavaĢlamasına ve milyonlarca insanın iĢsiz kalmasına neden 

olmuĢtur. Kriz sürecinde pek çok sektörde büyük oranda daralmaların yaĢanması, 

iĢçilerin geçici süreli iĢten çıkarılmalarına ve küresel çapta istihdam Ģoklarının 

yaĢanmasına sebep olmuĢtur
196

. Üretim ve tüketimin azalması sonucu ekonomik 

faaliyetler yavaĢlamıĢ dolayısıyla birçok insan iĢsiz kalmıĢtır. 2000-2007 döneminde 

küçük çapta değiĢmeleri olan iĢsizlik oranı 2008 yılından itibaren artıĢ göstermeye 

baĢlamıĢtır. ĠĢsizlik oranın 2009 yılında en fazla görüldüğü ülkeler %9,3 ile ABD ve 

%9,4 ile Euro bölgesidir. ĠĢsizlikteki artıĢın 2010 yılında da devam etmesi, 

iyileĢmenin ise en iyi ihtimalle 2011 yılında olması beklenmektedir. 
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 Ġsmail KOBAL (2009), Küresel Krizin Ġstihdama Etkileri, http://www.alomaliye.com/2009/ 

ismail_kobal_kuresel_kriz.htm   (16.09.2010). 
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Grafik 4: ĠĢsizlik Oranı 

 
Kaynak: www.imf.org (24.11.2010).  

 

AB iĢgücü piyasaları 2008 yılında önemli ölçüde zayıflayan 2009 yılında daha 

kötüleĢen bir durumla karĢı karĢıyadır
197

. 2009 yılı için küresel iĢsizlik oranının %6,6 

ile %6,9 aralığında olacağı öngörülmektedir. 2004-2005 döneminden itibaren düĢen 

küresel iĢsizlik oranı, 2008 yılında artmaya baĢlamıĢtır. Ancak 2009 yılında iĢsiz 

sayısında çok büyük bir artıĢ olduğu görülmüĢtür. ĠĢsiz sayısının 2009 yılında 212 

milyon kiĢi olduğu tahmin edilmektedir
198

. Krizin devam etmesi durumunda iĢ 

kayıplarının yaĢanması ve dünyadaki iĢsiz sayısının 2009 sonunda 38 milyon artıĢ 

gösterebileceği öngörülmektedir
199

. 
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 European Commission (2009), Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, 

Eurostat Puclication, p.35, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication15887 

_en.pdf (25.11.2010). 
198

 ILO (2010), “Global Employment Trends”, January, p.9, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups 

/public/---ed_emp/---emp_elm/---trends/documents/publication/wcms_120471.pdf (23.11.2010). 
199

 Dick K. NANTO (2009), “The Global Financial Crisis: Foreign and Trade Policy Effects”, 

Congressional Research Service, p.4, http://fpc.state.gov/documents/organization/122298.pdf 

(25.11.2010). 
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2.6.3.1.3. Enflasyon Oranlarına Etkisi 

2007 ve 2008 yılında enflasyondaki yükselme, yalnızca finansal krizden 

kaynaklanmamıĢtır. Bu dönemde petrol ve gıda fiyatlarındaki yükselmeler, önemli 

ölçüde enflasyonist etkiye yol açmıĢtır. Özellikle enerji talebi hızla artan geliĢmekte 

olan ülkelerde, enflasyon oranları hızla yükselmiĢtir. 2009 yılında ise petrol 

fiyatlarındaki düĢüĢ ve krizin etkisinin azalmasından dolayı enflasyonist eğilimlerde 

düĢüĢ yaĢanmıĢtır
200

. 

 

Grafik 5: Enflasyon Oranları 

 
Kaynak: www.imf.org (24.11.2010).  

 

2009 yılında ise enflasyonun düĢmesinin ana sebebi, yaĢanan likidite sorunu 

nedeniyle tüketimin azalmasıdır. Bu dönemde enflasyon dünyada %2,5; ABD‟de -

%0,3 ve geliĢmekte olan ekonomilerde %5,2‟dir.  
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 Ahmet Hamdi ZEKEY (2010), “Krizden ÇıkıĢ Ġçin Politikalar: YeĢil Ekonomik Düzen”, Turgut 

Özal Uluslararası Ekonomi Ve Siyaset Kongresi – I, 15-16 Nisan, s.1241,  

http://ozal.congress.inonu.edu.tr/pdf/72.pdf (11.07.2010). 
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2.6.3.1.4. Dünyada Krize Karşı Alınan Önlemler 

Uluslararası piyasalarda yaĢanan geliĢmeler sonucu piyasalarda likidite kıtlığı, 

sorunlu aktiflerin değeri hakkındaki belirsizlikler ve sermaye eksikliğine karĢı acele 

olarak çeĢitli politik önlemlerin alınması gerekmiĢtir. Ancak bu önlemler, finansal 

piyasalara olan güvenin yeniden yaratılmasını ve piyasa koĢullarının iyileĢmesini 

garanti altına alamamıĢtır. Bunun üzerine ülkelerin bankalararası borçlanmaları 

yeniden baĢlamasını sağlayacak ve bankaların yeniden sermayelendirilmesine 

yönelik kapsamlı pro-aktif önlemlerin alınması gerekmiĢtir. ABD önlem paketlerini 

açıklayan ilk ülke olmuĢtur. Açıklanan kurtarma paketinin temelini oluĢturan 

noktalar sorunlu ipotekli konut kredisine iliĢkin aktiflerin satın alınması ve bankalara 

yapılan sermaye enjeksiyonudur. Ġngiltere de sermaye enjeksiyonları ve bankaların 

likiditeye eriĢimlerini kolaylaĢtıran önlemler açıklamıĢtır. Birçok Avrupa Birliği üye 

ülkesinde de benzer önlemler kararlaĢtırılmıĢtır
201

. 

Tablo 4: Ülkelerin Aldıkları Önlem Kategorileri 

Para Politikası Araçları Zorunlu KarĢılık Oranlarında DeğiĢiklik Döviz Kuru 

Müdahalesi  

Finansal Sisteme 

ĠliĢkin Kriz Önlem 

Araçları 

Mevduat Garantisinin Artırılması 

Bankaların Yeniden Sermayelendirilmesi 

Likidite Enjeksiyonu 

Banka Kredi/ Borçlarına Devlet Garantisi Verilmesi 

KamulaĢtırma/Fona Devir 

Ticari Tahvillerin Alınması Ġçin Fon Ayrılması 

Ġpotekli Konut Kredisi Tahvillerinin Alınması  

Açığa SatıĢın Yasaklanması 

Toksik Varlıkların Alınması 

Uluslararası KuruluĢlar Swap Kanalı 

IMF 

Diğer Ġstihdam, Altyapı Yatırımlarının Artırılması, KOBĠ‟lere 

ve DüĢük GelirGruplarındaki Hanehalklarına Yapılan 

Yardımlar vb. 

Kaynak: ERDÖNMEZ (2009), s.89. 

 

                                                 
201

Yaprak Sevil COġKUN ve Zeynep BALATAN(2009), “Küresel Mali Krizin Bankacılık Sektörüne 

Etkileri ve Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi ile Bilançoya Dayalı Mali Etkinlik 

Analizi”, 12. Ġktisat Öğrencileri Kongresi, Ege Üniversitesi, Ġzmir, s.19, http://www.tcmb.gov.tr/yeni/ 

iletisimgm/sevil_coskun-zeynep_balatan.pdf (12.01.2010). 
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Küresel krize karĢı dünyadaki tüm ülkeler çeĢitli önlemler almıĢlardır. Bu 

doğrultuda yapılan harcamalar küresel düzeyde 1,98 trilyon doları bulmuĢtur. G20 

ülkelerini de kapsayan 32 ülkenin 2009 yılında yapmıĢ olduğu teĢvik harcaması, 

yaklaĢık olarak GSYĠH‟lerinin %1,7‟sini oluĢturmaktadır. Yalnızca G20 ülkeleri 

tarafından kriz nedeniyle ayrılan kaynak, toplam teĢviklerin %90‟ına ulaĢmaktadır. 

G20 arasında da GSYĠH‟lerinin yüzdesi olarak en büyük mali kurtarma paketi, Çin 

tarafından açıklanmıĢtır. Çin‟i Suudi Arabistan, Malezya ve Amerika izlemektedir
202

. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
202

 NARĠN ve ÖZER (2010), s.1101. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

2008 GLOBAL EKONOMĠK KRĠZĠNE POST OTĠSTĠK BAKIġ VE 

TÜRKĠYE 

ÇalıĢmanın bu üçüncü bölümünde, global ekonomik kriz bilinen kriz kuramları 

dıĢında faklı bir bakıĢ açısıyla Post Otistik bakıĢ açısıyla açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

Bu ana tema çerçevesinde, 2008 krizinin bıraktığı ekonomik mirasın Türkiye‟deki 

yankılarına değinildikten sonra global ekonomik kriz Post Otistik bakıĢ açısıyla 

açıklanacaktır. Son olarak ise Türkiye‟de küresel krize Post Otistik bakıĢ açısı 

kazandırılmaya çalıĢılacaktır.  

3.1.KRĠZĠN BIRAKTIĞI EKONOMĠK MĠRASIN TÜRKĠYE‟DEKĠ YANKILARI 

Kriz, sanayileĢmiĢ ülkelerin yanı sıra geliĢmekte olan ülkeleri de 

etkilemiĢtir
203

. 2002–2007 yıllarını kapsayan dönemde sürekli ve hızlı bir büyüme 

sürecine girmiĢ olan Türkiye ekonomisi söz konusu dönemde yıllık ortalama yüzde 

6,8 oranında büyümüĢtür. Ancak, 2007 yılının Ağustos ayında ABD‟deki konut 

piyasasındaki dalgalanma ile baĢlayan finans krizi, 2008 yılı Eylül ayından itibaren 

küresel ekonomik krize dönüĢerek, geliĢmiĢ ve diğer geliĢmekte olan ekonomileri 

etkilediği gibi, Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemiĢtir. GeliĢmekte olan 

ülkelerin Amerika BirleĢik Devletleri‟nde baĢlayan ve Avrupa ülkelerine yayılan 

küresel krizden etkilenme derecesi, küresel ekonomiyle entegrasyon derecesine 

önemli ölçüde bağlı olmuĢtur. Bu noktada Türkiye ekonomisi, Türk Lirasını 

                                                 
203

 Andrew K. ROSE and Mark M. Spiegel (2009), “Cross-Country Causes and Consequences of the 

2008 Crisis: Early Warning”, p.2, http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi= 

10.1.1.153.8080&rep=rep1&type=pdf (08.11.2010). 
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konvertibl hale getirmesi ve sermaye hareketlerini bütünüyle serbest bırakmasıyla 

dünyanın en serbest kambiyo rejimine sahip bulunmakta ve dolayısıyla Türk sermaye 

ve para piyasaları küresel sermaye ve para piyasalarıyla bütünleĢmiĢ olmaktadır
204

. 

Bu durum Türkiye‟yi krizden en fazla etkilenen ülkeler arasına sokmuĢtur. 

Ekonomik krizin Türkiye ekonomisine etkileri hem finansal piyasalar hem de 

reel ekonomi üzerinde görülmektedir. Türkiye ekonomisi cumhuriyetin kuruluĢ 

yıllarından günümüze kadar değiĢik boyutta ve özellikte krizlerle karĢılaĢmıĢtır. 

Bunlardan bir kısmı ekonominin iyi yönetilememesinden kaynaklanmıĢ, bir kısmı da 

dıĢ ülkelerde oluĢan krizlerden kaynaklanmıĢtır. Kendimizden kaynaklanan krizlere 

örnek olarak 2000 ve 2001 krizlerini, dıĢarıdan kaynaklanan krizlere de 1929 ve 

1999 krizlerini verebiliriz. Ekonomik krizler genellikle finansal piyasalarda 

baĢlamakta daha sonra reel ekonomiyi de etkisi altına alarak tüm ekonomiyi 

kapsamaktadır
205

.  

3.1.1. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

Türkiye Ġstatistik Kurumu (TUĠK) verilerine göre Türkiye‟nin hem 2001 

krizinde hem de son yaĢanan küresel ekonomik krizinde daralma yaĢadığı 

görülmektedir. 2001 krizinde %5,8 oranında daralırken 2009‟da %4,7 daralmıĢtır. 

Grafikte, 2004 yıllında baĢlayan yavaĢlama süreci 2009‟da daralma ile 

sonuçlanmıĢtır. Bu daralmada tüketimin dolayısıyla üretimin düĢmesi etkisi oldukça 

büyüktür.  Hükümetin aldığı krizin etkilerini en aza indirici önlemler sayesinde 2010 

yılında gerçekleĢen büyüme oranı %8,9‟dur. Geçen yıla bakıldığında önemli bir 

sıçrama görülmektedir. Bu, 2010 yılının bir toparlanma yılından öte ilerleme 

sürecine girildiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  

 

 

 

                                                 
204

 Orhan MORGĠL (2008),“Küresel Kriz ve Türk Ekonomisine Etkileri”,TĠSK ĠĢveren Dergisi, 

Kasım,www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=2204&id (02.12.2010). 
205

 Süreyya YILDIRIM (2010), “2008 Yılı Küresel Ekonomik Krizinin Dünya ve Türkiye 

Ekonomisine Etkileri”, KMÜ sosyal ve Ekonomik AraĢtırmalar Dergisi, Cilt: 12(18), s.49. 
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Grafik 6: Büyüme Oranları 

 

Kaynak:www.tuik.gov.tr (31.03.2011). 

 

3.1.2. DıĢ Ticaret 

Grafikte dıĢ ticaret göstergelerinden ihracat, ithalat, dıĢ ticaret dengesi ve dıĢ 

ticaret hacminin rakamsal değerleri gösterilmektedir. Görüleceği üzere 2000-2010 

dönemi arasında dıĢ ticaret dengesi açık vermektedir.  
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Grafik 7: DıĢ Ticaret Göstergeleri 

 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (31.03.2011). 

 

DıĢ ticaret hacmi 2008‟de zirve yapmasına rağmen yaĢanan ekonomik krizle 

birlikte 334 milyar dolardan 243 milyar dolara düĢmüĢtür. Ġhracat da aynı Ģekilde 

2008‟de son on yılın en iyi rakamına ulaĢmıĢken 2009‟da %22,63 oranında düĢerek 

102 milyar dolarak gerçekleĢmiĢtir. Ġthalattaki düĢüĢün ihracattaki düĢüĢten fazla 

olması (%30,2) olumlu bir durumdur ki dıĢ ticaret dengesi ile düĢüĢ yönünde 

paralellik arz etmektedir. 2010 yılında gerçekleĢen yaklaĢık 114 milyar dolarlık 

ihracat, geçen yıla göre %11,8 oranında artıĢ göstermiĢtir. Fakat ithalat 185 milyar 

dolarla ihracattan daha fazla artıĢ (%31,2) oranına sahip olduğundan dıĢ ticaret açığı 

da %84,3 oranında artarak 71,5 milyar dolara ulaĢmıĢtır.  

3.1.3. ĠĢsizlik Oranı 

ĠĢsizlik göstergeleri bir ülkenin ekonomisinin gidiĢatı hakkında önemli bir 

araçtır. Ekonominin sağlıklı iĢlediği dönemlerde, bunun olumlu etkisi istihdama 

yansımakta ve iĢgücü piyasasında da olumlu geliĢmeler yaĢanmaktadır. Daha önce 

yaĢanan krizlerde de iĢsizliğin yükseldiği, kapasite kullanım oranlarının düĢtüğü 

görülmüĢtür. Bugün yaĢanan ekonomik krizin etkilerini tüm dünyada, özellikle 
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iĢsizliğin yükselmesi ile daha net olarak görmek mümkündür. Çünkü iĢsizliğin 

artmasının gerisinde krizin diğer pek çok alanı olumsuz etkilemesi yatmaktadır. Kriz 

iĢsizliği arttırdığı gibi, aynı zamanda iĢsizlerin yeniden iĢ bulma süresini de 

arttırmaktadır
206

.  

ĠĢsizlik oranında 2007 yılında baĢlayan artıĢ 2009 yılında tavan yapmıĢtır. 2007 

yıllında %10,3 oranında gerçekleĢen iĢsizlik oranı 2009 yılında %14‟e ulaĢmıĢtır. 

ĠĢverenlere yönelik prim ve vergi teĢviki sayesinde alınan önlemler meyvelerini 

vermiĢ olup iĢsizlik 2010 yılında %11,9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

Grafik 8: ĠĢsizlik Oranı 

 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (31.03.2011). 

 

3.1.4. Enflasyon 

Kriz sonrası yaĢanan endiĢe panik insanların zorunlu olmayan tüketim 

ihtiyaçlarını ertelemesine yol açmıĢtır. Dolayısıyla iç talebin azalması, fiyatlarda 

düĢüĢe neden olmuĢ, nihayetinde enflasyon oranı düĢüĢe geçmiĢtir. Enflasyon 
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oranlarında 2000 yılından itibaren baĢlayan düĢme küçük dalgalanmalar dıĢında 2010 

yılına kadar devam etmiĢtir. 2004 yılı ve sonrasında (2008 hariç) tek haneli enflasyon 

yaĢanmıĢtır. Krizle beraber 2008‟de %10,1 olan enflasyon 2009‟da düĢerek %6,5; 

2010 yılında ise %6,4 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Grafik 9: Enflasyon Oranları 

 

Kaynak: www.tuik.gov.tr (31.03.2011). 

 

3.1.5. Ġmalat Sanayii 

 Ġmalat sanayii kapasite kullanım oranı reel sektörü doğrudan ilgilendiren bir 

göstergedir. Bu orandaki değiĢmeler, üretim faktörlerinin atıl kalıp kalmamasını ve 

üretimdeki değiĢmeleri göstermesi açısından önemlidir.  
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Grafik 10: Ġmalat Sanayii Kapasite Kullanım Oranı 

 

Kaynak: www.tcmb.gov.tr (31.03.2011). 

 

Grafikte 2007-2010 arası dönemdeki imalat sanayii kapasite kullanım 

oranlarını göstermektedir. 2007 yılında bu oran %80,2; 2008‟de %76,7 ve 2009‟da 

%70,7 olarak gerçekleĢmiĢtir. Krizin etkilerinin belirgin bir Ģekilde görüldüğü 2009 

yılında geçen yıla göre 6 puan düĢmüĢtür. 2010 yılında ise toparlanma olup bu oran 

geçen yılın tamamına göre artıĢ göstererek %72,6‟e ulaĢmıĢtır.  

3.1.6. Türkiye’de Krize KarĢı Alınan Önlemler 

Dünyada finansal krizin yıkıcı etkileri Ģiddetli bir Ģekilde görülürken, ülkeler 

de para ve maliye politikalarını etkin bir Ģekilde kullanmaya çalıĢmıĢlardır. Türkiye 

de finansal krizin etkilerini hafifletmek için bir dizi önlem almıĢtır. Bunlar; likidite 

destekleri, vergisel destekler, istihdam destekleri, üretici ve ihracatçıya sağlanan 

kredi ve garanti düzenlemeleri ve diğer finansman destekleridir. 
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3.1.6.1. Likidite Destekleri 

 Ekim 2008-Mart 2009 arasında TCMB‟nin döviz ve efektif piyasalarında likidite 

ve güven vermek amacıyla aldığı kararlar Tabloda gösterilmiĢtir.  

 

Tablo 5: TCMB’nin Döviz ve Efektif Piyasalarını Ġlgilendiren Kararları 

Kararın 

Geçerlilik 

Tarihi 

Açıklama  

09.10.2008 Döviz likiditesini arttırmak amacıyla TCMB kendi nezdindeki 

döviz depo piyasasında aracılık faaliyetlerine yeniden 

baĢlamıĢtır. 

16.10.2008 Döviz alım ihaleleri ile kalıcı olarak piyasadan çekilen likiditenin 

sistemde kalması için TCMB‟nin döviz ihalelerine ara 

verilmiĢtir. 

14.10.2008 / 

24.10.2008 

Bankaların döviz ve efektifpiyasalarında iĢlem yapma limitleri 

toplamda önce 5.4 milyar dolara daha sonra 10.8 milyar dolara 

çıkarılmıĢtır.  

24.10.2008 TCMB döviz satım ihaleleri ile piyasalara günde 50 milyon 

dolara kadar döviz likiditesi sağlayacaktır. 

21.11.2008 Bankaların borçlanma limitleri içinde TCMB‟den alabilecekleri 

döviz depolarının vadesi 1 haftadan 1 aya çıkarılmıĢ; bu piyasada 

%10 olan borçlanma faiz oranı dolar için %7‟ye, euro için %9‟a 

düĢürülmüĢtür. 

05.12.2008 Yabancı para zorunlu karĢılık oranı %11‟den %9‟a indirilmiĢ; 

böylece bankacılık sistemine yaklaĢık 2.5 milyar dolar likidite 

sağlanmıĢtır. Ters dolarizasyonu özendirmek için yabancı para 

zorunlu karĢılık oranlarına faiz ödenmesine son verilmĢ; TL 

zorunlu karĢılık oranlarına ödenen faiz oranı, TCMB gecelik 

borçlanma faiz oranının %75‟inden, %80‟e çıkarılmıĢtır. 
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05.12.2008 Ġhracat reeskont kredisi limiti 500 milyon dolardan 1 milyar 

dolara çıkarılmıĢ; bu kredilerin kullanım kolaylığı artırılmıĢtır.  

Ocak 2009 Esnaf ve sanatkar kefalet kooperatifleri aracığıyla kullanılacak 

kredi faizinin yarısını devlet karĢılamaya baĢlamıĢ, %15.6‟lık 

faiz oranını (komisyon vb. dahil olmak üzere) %12‟ye 

indirilmiĢtir.  

22.01.2009  28 Ocak 2009 gününden itibaren altı ay içerisinde karĢılıksız çek 

ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartlarına iliĢkin borçlar 

ödendiği veya yeniden yapılandırıldığı takdirde, borcun tümü 

ödendikten sonra TCMB‟deki sicil kayıtları silinecektir.  

20.02.2009 Bankaların TCMB‟den alabilecekleri döviz depolarının vadesi 1 

aydan 3 aya uzatılmıĢ; TCMB taraflı iĢlemlerde borç verme faiz 

oranı dolar için %7‟den %5.5‟a, euro için %9‟dan %6.5‟a 

düĢürülmüĢtür.  

20.03.2009 TCMB, kredi kartı iĢlemlerinde uygulanacak aylık azami TL 

akdi faiz oranını 0.43 puan indirerek %3.96‟ya çekmiĢ, gecikme 

faiz oranları ve dövizli krediler faiz oranları da indirilmiĢtir.  

Kaynak: Bağımsız Sosyal Bilimciler, 2009:167-169. 

 Yabancı para zorunlu karĢılık oranı 21 Nisan 2011 tarihinde bir yıla kadar (bir 

yıl dahil) yükümlülüklerde %11‟den %12‟ye yükseltilmiĢtir. Söz konusu düzenleme 

29 Nisan 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak ve yeni oranlar 

üzerinden hesaplanan zorunlu karĢılıklar 13 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla tesis 

edilmeye baĢlanacaktır. Böylece mevcut verilere göre piyasadan yaklaĢık 1,4 milyar 

ABD doları ve 1,5 milyar Türk lirası likidite çekilmiĢ olacaktır
207

. 

                                                 
207

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2011/DUY2011-21.pdf (15.05.2011). 

http://www.tcmb.gov.tr/yeni/duyuru/2011/DUY2011-21.pdf
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3.1.6.2. Vergi ve Prim Destekleri 

 29 Ekim 2008‟de yayımlanan Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesi Hakkında 

Tebliğ (BSB, 2009:171) ile 1 Eylül 2008 tarihi öncesindeki vergi borçlarının on sekiz 

ay süreyle %3 faizle taksitlendirilmesi imkanı getirilmiĢtir
208

. 

 13 Kasım 2008‟den itibaren tam mükellef gerçek kiĢi ve kurumlar tarafından 

hisse senetleri alım-satımlarından elde edilen kazançlara uygulanan vergi oranı sıfıra 

indirilmiĢtir
209

.  

 1 Mart 2009‟dan itibaren Kablolu, kablosuz ve mobil internet servislerinden 

alınan Özel ĠletiĢim Vergisi yüzde 15'ten yüzde 5'e indirilmiĢtir
210

. 

 30 Haziran 2010'a kadar tescili silinecek ve hurdaya çıkarılacak 1979 veya daha 

eski model motorlu taĢıtlar için vergi ve ceza affı getirilmiĢtir
211

. 

 KOBĠ birleĢmelerini teĢvik etmek amacıyla 31.12.2009 tarihine kadar birleĢen 

KOBĠ‟ler kanunda belirlenen Ģartları sağlamaları kaydıyla, kurumlar vergisi 

muafiyeti ve % 75‟e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanmasından 

faydalanabileceklerdir
212

. 

 16 Haziran 2009 tarihli 1. Mükerrer Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi 

Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar” ile
213

, 

 Ġç talebi canlandırmak amacıyla bazı sektörlerde 15.06.2009 tarihine kadar 

uygulanan geçici ÖTV indiriminin oranları yeniden belirlenerek süresi 

30.09.2009 tarihine kadar uzatılmıĢtır. Buna göre; 

 Motor silindir hacmi 1600 cm3‟ü geçmeyen otomobillerde yüzde 

37‟den yüzde 18‟e indirilen ÖTV oranı, yüzde 27 olarak, 

                                                 
208

 Hazine MüsteĢarlığı (2009), “Küresel Mali Krize KarĢı Politika Tedbirleri”, Ağustos, s.5, 

http://www.hazine.gov.tr/doc/Guncel/Politika_Tedbirleri.pdf (28.01.2011). 
209

 Bağımsız Sosyal Bilimciler (2009), Türkiye’de ve Dünya’da Ekonomik Bunalım, 2008-2009, 

Yordam Kitap, Ġstanbul, s.171.  
210

TGSD (2009), “Ġnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetine ĠliĢkin Özel ĠletiĢim Vergisi (ÖĠV) 

Uygulaması Hakkında 5 Seri No.lu ÖĠV Tebliği”, s.1, http://www.tgsd.org.tr/images/stories/ 

Mevzuat/2009/sirk073.pdf (02.02.2010).  
211

 Hazine MüsteĢarlığı (2009), s.5. 
212

 Hazine MüsteĢarlığı (2009), s.5. 
213

 Ahmet ĠNCEKARA (2010), “2008 Küresel Finans Krizi Sürecinde Dünya ve Türkiye Ekonomisi 

2008-2009”, Ġktisadi AraĢtırmalar Vakfı, s.42, http://www.iav.org.tr/makale.asp?id=11 (17.09.2010). 

http://www.hazine.gov.tr/doc/Guncel/Politika_Tedbirleri.pdf
http://www.tgsd.org.tr/images/stories/%20Mevzuat/2009/sirk073.pdf
http://www.tgsd.org.tr/images/stories/%20Mevzuat/2009/sirk073.pdf
http://www.iav.org.tr/makale.asp?id=11
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 Üstü kapalı kasalı ticari araçlarda yüzde 10‟dan yüzde 1‟e indirilen 

ÖTV oranı, yüzde 3 olarak, 

 Açık kasalı ticari araçlarda yüzde 4‟ten yüzde 1‟e indirilen ÖTV 

oranı, yüzde 2 olarak, 

 Çekiciler, midibüsler, özel amaçlı taĢıtlar ve kamyonlarda yüzde 

4‟ten yüzde 1‟e indirilen ÖTV oranı, yüzde 1 olarak, 

 Otobüslerde yüzde 1‟den yüzde 0‟a indirilen ÖTV oranı, yüzde 0 

olarak, 

 Minibüslerde yüzde 9‟den yüzde 2‟ye indirilen ÖTV oranı, yüzde 4 

olarak, 

 250 cm3‟ü geçmeyen motosikletlerde yüzde 22‟den yüzde 11‟e 

indirilen ÖTV oranı, yüzde 16 olarak, 

 Beyaz eĢyada yüzde 6,7‟den yüzde 0‟a indirilen ÖTV oranı, yüzde 2 

olarak uygulanacaktır. 

 Mobilya ve bilgisayarda 30.06.2009 tarihine kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 

olarak uygulanan KDV oranının süresi 30.09.2009 tarihine kadar uzatılmıĢtır.  

3.1.6.3. Üretim ve Ġhracata Yönelik Kredi ve Garanti Destekleri 

Üretim ve ihracata yönelik kredi ve garanti destekleri sıralanmıĢtır
214

. 

 Reel sektörü desteklemek amacıyla KOBĠ‟lere sıfır veya düĢük faizli kredi 

desteği verilmiĢtir.  

 Vergi ve SGK prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar ile hizmet ve ticaret 

sektörlerindeki KOBĠ‟lere de KOSGEB kredilerinden yararlanma imkanı 

getirilmiĢtir.  

 KOSGEB‟in bütçesi, 2009 yılında 2008 yılına göre %48 oranında artırılmıĢtır.  

 Ġhracatçılara kullandırılmak üzere belirlenmiĢ olan ihracat reeskont kredisi limiti 

kademeli olarak artırılarak, 500 milyon ABD dolarından 2,5 milyar ABD Dolarına 

yükseltilmiĢtir.  

                                                 
214

 TĠSK Yayınları (2009), “ĠĢsizlikle Mücadele: Ülke Uygulamaları ve Türkiye Ġçin Öneriler”, Yayın 

No: 302, Aralık, Ankara, http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ana&ana_id=111 (02.02.2010). 

http://www.tisk.org.tr/yayinlar.asp?sbj=ana&ana_id=111
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 Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri‟nin kullandırdığı düĢük faizli tarım 

kredilerinin vadesi iĢletme kredilerinde 18 aydan 24 aya, yatırım kredilerinde 5 

yıldan 7 yıla çıkarılmıĢtır.  

 Firmaların Eximbank kredi kapsam ve limitleri artırılmıĢtır.  

 Eximbank‟ın doğrudan kullandırdığı kısa vadeli kredilerdeki geri ödeme vadeleri 

2009 Ocak-Mart döneminde 3 ay uzatılmıĢtır.  

 Hazine‟nin 2009 yılında Eximbank‟a sağlayabileceği toplam garanti ve ikraz 

limiti 4 milyar dolara çıkarılmıĢtır.  

 Eximbank‟ın ödenmiĢ sermayesi 1 Milyar TL‟den 1,5 Milyar TL‟ye 

yükseltilmiĢtir.  

 KOBĠ‟lerin finansman imkanlarına daha kolay eriĢebilmesi amacıyla Kredi 

Garanti Desteği uygulamasına baĢlanmıĢtır. Böylece Hazine‟nin desteğiyle Kredi 

Garanti Kurumu‟nca kredinin %65‟ine kefalet sağlanacak, kredi riskinin %35‟i ise 

bankalar tarafından üstlenilecektir.  

 Döviz cinsi ve dövize endeksli kredi kullanımına iliĢkin esaslarda yapılacak 

değiĢiklikle, tüketicilerin ve firmaların döviz cinsi ve dövize endeksli kredi 

kullanımları yeniden düzenlenmiĢtir.  

 Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına iliĢkin yapılan yasal 

düzenlemeyle, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle ödeme ihtarı çekilmiĢ, icra takibi 

baĢlatılmıĢ, ya da banka tarafından takip olunan krediler grubunda sınıflandırılmıĢ 

kredi kartı borçlarının yeni bir ödeme planına bağlanması imkanı getirilmiĢtir.  

 BDDK, yapılan düzenlemeyle, halihazırda %20 olarak uygulanan asgari ödeme 

tutarını, Hazine MüsteĢarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının olumlu 

görüĢünü alarak; %40‟a kadar artırmaya ve artırdığı oranı %20‟ye kadar düĢürmeye 

yetkili kılınmıĢtır. 
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3.1.6.4. Ġstihdam Destekleri 

Küresel krizin önlenmesi kapsamında yapılan istihdam destekleri aĢağıda 

sıralanmıĢtır
215

. 

 Kısa çalıĢma ödeneğinin miktarı yüzde 50 oranında artırılarak, yararlanma süresi 

3 aydan 6 aya çıkarılmıĢtır. (Ödenekten yararlanma süresi Bakanlar Kurulu Kararı ile 

31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıĢtır) 

 Genç ve kadın istihdam teĢvikinin süresi uzatılmıĢtır. 

 ĠĢsizlik ödeneği %11 oranında artırılmıĢtır. 

 Toplum yararına iĢler için oluĢturulan çalıĢma programlarına aktarılan (TYÇP) 

kaynak artırılacaktır. 

 Okul, hastane vb. sağlık kurumlarındaki bakım ve onarım iĢleri, 

ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, çevre düzenlemesi ve arazi ıslahı, park ve 

bahçe düzenlemesi konularındaki geçici istihdam amaçlı programlar 

geniĢletilecektir. 

 Program kapsamında 120 bin iĢsize doğrudan istihdam olanağı 

sağlanacaktır. 

 ĠġKUR‟un mesleki eğitim faaliyetleri geniĢletilecektir. 

 Vasıflı iĢgücü ihtiyacı karĢılanacak ve iĢgücünün mesleki becerileri 

geliĢtirilecektir. 

 Eğitim süresince katılımcılara günlük 15 TL ödeme yapılacaktır. 

 Program kapsamında 200 bin iĢsize eğitim sağlanacaktır. 

 KiĢilere giriĢimcilik ve eğitim danıĢmanlığı verilecektir. 

 Proje, ĠġKUR tarafından KOSGEB ile beraber yürütülecektir. 

 ĠĢsizlere giriĢimcilik konusunda eğitim verilecektir. 

 Bireylere firma kurma ve iĢletme aĢamasında danıĢmanlık hizmeti 

verilecektir. 

                                                 
215

 Mustafa SÖNMEZ (2010), Teğet’in Yıkımı…Dünyada ve Türkiye’de Küresel Krizin 2009 

Enkazı ve Gelecek, 1.Basım, Yordam Kitap, Ġstanbul, s.50-51. 

Melek AKDOĞAN GEDĠK (2010), “Türkiye‟nin Kriz Geleneği ve Küresel Krizin Türkiye 

Ekonomisine Yansımaları”, Küresel Kriz ve Türkiye, Ed. Seyfi Karahan, Karahan Kitabevi, Adana, 

s.97-98. 
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 Eğitim sonucunda, KOSGEB kriterleri çerçevesinde sunulacak projelere 

KOSGEB tarafından 4000 TL tutarında hibe verilecektir. 

 Program kapsamında 10 bin kiĢiye giriĢimcilik eğitimi verilecektir. 

 ĠĢbaĢı eğitimleri çerçevesindeki stajlar desteklenecektir. 

 Meslek lisesi, dengi ve üstü eğitim kurumu mezunları yararlandırılacaktır. 

 ĠĢ tecrübesi olmayan gençlere deneyim kazandırılacak ve iĢ bulma 

olanakları artırılacaktır. 

 Stajyerlere 6 aya kadar ĠġKUR tarafından günlük 15 TL ödeme 

yapılacaktır. 

 Program kapsamında 100 bin genç, stajyer olarak istihdam edilecektir. 

 ĠĢyerlerinde mevcut istihdamın üzerinde yaratılacak ilave istihdam için prim 

desteği sağlanacaktır. 

 ĠĢyerlerinde Nisan 2009‟daki mevcut istihdama ilave olarak iĢe alınan 

iĢçiler için uygulanacaktır. 

 BaĢvuru süresi 2009 yılı sonunda sona erecektir. BaĢvuru süresini 6 ay 

uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır. 

 Asgari ücret üzerinden iĢveren primi 6 ay boyunca devlet tarafından 

karĢılanacaktır. 

 Yararlanma süresini 6 ay uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacaktır. 

 Aktif iĢgücü programlarının güçlendirilmesi konusundaki analitik çalıĢmalar 

kapsamında; 

 Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları‟nın etkinliği artırılacaktır. 

 Ġstihdam ġurası Toplanacaktır. 

 Fon Yararlanıcılarının Profilleri Çıkarılacaktır. 

 TeĢviklerin Etkinliği Ġncelenecektir. 

 Mesleki Eğitimler ve Kullanılan Kaynağın etkinliği incelenecektir. 
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3.1.6.5. Diğer Destekler 

Yukarıda sayılan destek paketleri dıĢında kalan önlemler burada 

sıralanmıĢtır
216

.  

 Ġç piyasadaki yatırımcı tabanını geniĢletmek amacıyla 28 Ocak 2009 tarihinde 

Gelire Endeksli Senet (GES) ihracı gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu senetlerin 

getirileri, Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü statüsündeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

(TPAO), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Devlet Hava Meydanları ĠĢletmeleri 

(DHMĠ) ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KIYEM), bütçeye aktarılan hasılat 

paylarına endekslenmiĢtir. Mevduat garantisinin kapsamını geniĢletme ve sınırını 

artırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiĢtir.  

 Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından kayıt dıĢı strateji eylem planı hazırlanarak 

yürürlüğe konulmuĢtur. Ecrimisil hesaplamasına iliĢkin sorunları gidermeye yönelik 

düzenleme yapılmıĢtır.  

 “Yetkili Gümrük Antreposu” kurulması ve buraların gümrük hattı dıĢında kabul 

edilmesine yönelik yasal düzenleme yapılmıĢtır.  

 Ar-Ge ġirketlerinin de Ar-Ge teĢviğinden yararlanmasının sağlanması amacıyla, 

Ar-Ge merkezi kuracak firmaların ayrıca üretim faaliyetinde bulunma koĢulu 

olmadığına iliĢkin yönetmelik hazırlanmıĢtır.  

 Gümrük MüsteĢarlığı‟nın 31 Aralık 2008 tarihinde yaptığı düzenlemeyle Çin'den 

yapılan vasıflı çelik ithalatında gümrük vergisinden muaf ürünlere vergi getirilmiĢ, 

mevcut vergi oranları ise yükseltilmiĢtir.  

 HakediĢ ödemelerinin sosyal güvenlik borçları nedeniyle geciktirilmemesini 

sağlamak için borç sorgulamasının sadece hakediĢin ödeneceği iĢ kapsamıyla sınırlı 

tutulması amacıyla borç uygulaması, Türkiye geneli yerine iĢ yeri dosyasının 

bulunduğu ünite ile sınırlandırılmıĢtır. 

                                                 
216

 SEDEFED (2009), “Hazine Bakanlığı Sınıflandırması ile Kriz Önlemleri”, 

http://www.sedefed.org/default.aspx?pid=60978&nid=57159 (10.01.2011). 
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3.2. POST OTĠSTĠK ĠKTĠSAT BAKIġ AÇISIYLA 2008 GLOBAL EKONOMĠK 

KRĠZĠ 

Keen‟in (2009) Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin yayın organı olan “Real-World 

Economics Review” de yayınlanan “Mad, bad, and dangerous to know” adlı 

makalesinde küresel finans krizinin ortaya çıkmasına yol açan Neo-klasik teorinin, 

sadece yanlıĢ değil aynı zamanda tehlikeli olduğunu ifade etmiĢtir. Neo-klasik 

iktisat, yapısında bulundurduğu piyasa ekonomisi ve doğal istikrar inancının bir 

sonucu olarak gündemdeki krizi doğrudan teĢvik ettiğini belirtmiĢtir
217

. Bu nedenle 

2008 global ekonomik krizine yol açtığı öngörülen Neo-klasik paradigmalar ve 

iktisat eğitimin revize edilmesi gerektiği düĢüncesinde olan Post Otistikçilerin bu 

koluyla ilgili olarak görüĢlerine yer verilecektir. 

3.2.1. Post Otistik Ġktisat Penceresinden 2008 Global Ekonomik Kriz: Neo-

klasik Ġktisadın Krizi 

Neo-klasik iktisat kuramının baĢarısızlığı aslında kendi içinde barındırdığı 

varsayımlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, laissez-faire inancı ile „sisteme 

müdahale edilmesi‟ yasaklaması piyasa baĢarısızlığına neden olmuĢ, finans 

piyasalarındaki bu baĢarısızlık egemen öğretinin de baĢarısızlığı olarak 

değerlendirilmeye baĢlanmıĢtır. Finans piyasalarında oluĢan balonlar ve bunları 

finanse etmek için gittikçe artan özel borçlardan oluĢan krizin, en belirgin sinyalleri 

bile ekonomistler tarafından öngörülememiĢtir. Yerinde bir benzetmeyle iktisat 

yazınında sık rastlanan ve küresel ekonomik kriz anlamında kullanılan “mükemmel 

fırtına”nın yaklaĢması bile Neo-klasik ekonomistlerin piyasanın kendi döngüsüne 

olan inançlarını kıramamıĢtır
218

. Sisteme müdahalenin engellenmesinin yanında Neo-

klasik kuramın temel varsayımlarından bir diğeri ve krizin hızlanma sürecini 
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hazırlayan olgunun homo-economics olduğu savunulmaktadır. Rasyonel düĢünen ve 

her zaman fayda maksimizasyonu peĢinde koĢup çoğu aza tercih eden bu makine 

insan yapısı sistemin en güvendiği ve Ģüphe duymadığı yapılardan biridir. Küresel 

krize giden süreçte finansal piyasaların yapısı ve rasyonel insan görüĢü ne yazık ki 

beklenen kombinasyonu sağlayamamıĢ ve bireyler kapasitelerinin çok üstünde 

borçlar altına girerek fayda maksimizasyonunu bir kenara bırakmıĢtır
219

. Post Otistik 

Ġktisat Hareketi‟nin en fazla üzerinde durduğu ve eleĢtirdiği Neo-klasik iktisat 

kuramının krizlere sebep olduğu ve oluĢan krizlere çözüm getirmede yetersiz kaldığı, 

son yaĢanan küresel ekonomik krizde görülmektedir.  

Katsuhito (2008) “Global Finans Krizi Kapitalizmin Doğal Dengesizliğini 

Göstermektedir” adlı makalesinde Ģimdiye kadar finansal paniğin hep var olduğunu 

ve bunun artık kendisini ĢaĢırtmadığını ifade etmektedir. Ona göre kapitalizmin 

doğasında sürekli dengesizlik var ve bu durum teorik olarak tahmin edilebilir. 

Kapitalizmin istikrarsızlığını ise spekülasyonlara bağlamaktadır. Ancak Neo-klasik 

iktisadın temsilcilerinden Friedman ve diğer Neo-klasik iktisat savunucuları 

spekülasyonların istikrar sağladığını iddia etmektedirler. Yükseğe alıp düĢüğe satan 

yatırımcıların irrasyonel olduğunu ve baĢarısız olduğunu savunmaktadır. Sadece 

düĢüğe alıp yükseğe satan yatırımcılar rasyoneldirler ve bunlar piyasada istikrarı 

sağladıkları için daha uzun süreli piyasada var olurlar. Rasyonel insanın yüksek risk 

ve belirsizliğe prim vermeyeceğini düĢünen finansal piyasa aktörleri, yüksek riskli 

subprime kredileri, riski tek baĢına kullanmak yerine riski azaltmak ve kredileri 

güvenli hale getirebilmek için benzer araçlarla birlikte bir kredi paketi düzenleyerek 

piyasaya sunmuĢlardır. Bu haliyle dıĢarıdan bakıldığında risklerin görünmez oluĢu 

söz konusu finansal çıktıların çok daha güvenli hale gelmesine ve kolay yoldan 

bireylere sunulmasına yol açmıĢtır. Bu noktada sorulması gereken soru, bireylerin 

rasyonel oldukları için mi yoksa diğer bireyler satın aldığı için mi bu yüksek riskli 

kredileri satın aldıklarıdır. Nitekim subprime kredilerin risk durumunun piyasada 

kötüye gitmeye baĢlamasıyla birlikte sahte güven bir anda yok olmuĢ ve domino 
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etkisiyle piyasalar hızla çözülmeye baĢlamıĢtır
220

. Piyasada oluĢan konut balonu, 

Post Otistik iktisadın gerçekçilik sorununu gün yüzüne çıkarmıĢ, sanal bir dünya 

oluĢturularak krize adeta davetiye çıkartmıĢtır.  

Söz konusu süreçte izlenen Neo-klasik paradigmaları aĢağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür
221

; 

 Piyasalar çoğu zaman kararlı dengede ya da dengeye yakın konumdadır.  

 Piyasa aktörleri fayda maksimizasyonu sağlamak amacıyla rasyonel davranırlar.  

 Piyasa aktörlerinin piyasa hakkında tam ve mükemmel bilgiye sahip oldukları 

varsayılır.  

 Fiyatlar, ticarete dahil olan herkesin çıkarlarını maksimize edecek Ģekilde 

belirlenirler.  

 Fiyatlardaki dalgalanmalar, küçük, rastgele ve bağlantısızdır.  

 Piyasalarda, tüm fiyatların iyi tanımlandığı ve tüm piyasaların temiz olduğu 

mükemmel likidite akıĢı söz konusudur.  

 Birkaç kiĢilik piyasaların yer aldığı basit modeller ile milyonlardan oluĢanlar 

arasında hiçbir fark yoktur. Basit modeller, pazarları yöneten ilkeleri aydınlatmaya 

yeter.  

Bununla beraber yaĢanmakta olan küresel ekonomik kriz Neo-klasik 

paradigmalarda ciddi zayıflıklar olduğunu göstermektedir
222

; 

 Finansal araçların fiyatları, mal fiyatları ve para birimlerindeki dalgalanmalar 

rastgele ve bağlantısız değildir ve muhtemelen gerçek piyasaların iĢleyiĢini 

açıklamak için baĢka bir paradigma gereklidir.  

 Rekabetçi genel denge modeli, piyasaların gerçek hayattaki iĢleyiĢine göre çok 

idealizedir.  
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 Piyasa aktörlerinin (tüketici ve üretici) genel denge teorisinin varsaydığı Ģekilde 

kesin bir tercihleri yoktur. Beğeniler ve koĢullar değiĢkendir. Bu sebeple değiĢikleri 

ve yenilikleri öngöremeyen risk değerlendirmeleri sorunludur.  

 Ġki birey ve iki maldan oluĢan basit kurgu modeller, milyonlarca birey ve binlerce 

maldan oluĢan gerçek piyasaları açıklayamamaktadır.  

 Piyasa aktörlerinin her zaman kusursuz ve tam bilgiye sahip oldukları inancı 

geçerli değildir. Gerçekte piyasa koĢulları hakkındaki bilgi ve inançlar yanlıĢ veya 

güvenilmez olabilir. Ya da farklı bireylerin farklı bilgi ve inançları olması 

mümkündür.  

 Piyasa ölçekleriyle ilgili tahminlerde ciddi yanılgıların ortaya çıkması 

mümkündür. Örneğin; finansal araçlar ve türevlerini kullananlar piyasanın sadece 

küçük bir kısmını oluĢturuyorsa riskin (zararın) düĢük olduğunu söylemek 

mümkündür. Ancak söz konusu araçların kullanımı giderek arttığında piyasanın risk 

(zarar) tahmini yapması da giderek zorlaĢır.  

 Ekonomi, mal, bilgi ve enerji akıĢını içeren fiziksel bir sistemdir. Bu çerçevede 

fiziksel sistem olarak düĢünülen bir ekonomi modeli bilim için yararlı olabilir. 

Bununla birlikte, fiziksel denge modeli sadece kapalı sistemler için geçerli 

olduğundan, kapalı bir sistem olarak tanımlanması mümkün olmayan piyasalardan 

oluĢan ekonominin denge modeline uyarlanamaz.  

Palley ise (2009), krizlere farklı bir açıdan bakarak “ÇöküĢ Sonrası 

Makroekonomi ve Makroekonomi Politikalarının Görünümü” adlı makalesinde mali 

kriz ve durgunluğun aslında ekonomi politikalarının değiĢimi için tarihi bir fırsat 

olduğunu ifade etmektedir. Kriz kombinasyonun, ücret kısıtlaması, gelir eĢitsizliğinin 

artıĢı ve büyüyen ekonomik güvensizlik ortamı gibi birikmiĢ kızgınlıklar 

atmosferinin değiĢimini sağlamak için bir fırsat doğurduğunu savunmaktadır. Nasıl 

ki 1930 ve 1940‟larda Büyük Depresyon ve Ġkinci Dünya SavaĢı ekonomide 

Keynesyen devrim gerektirdiyse bir karĢı devrimle 1970‟lerde OPEC petrol krizinin 

sonucu oluĢan krizde monetarist ve yeni klasik ekonomistler doğmuĢtur. Amerikan 

neoliberal iktisadının kurucusu sayılan Milton Friedman bile krizin değiĢimdeki 

öncülüğünü anlamıĢtır. Friedman‟a göre, özellikle devlet özel düzenlemelerinde 

büyük durağanlık vardır ayrıca sadece kriz, algılanan ve gerçekleĢen bir değiĢimi 
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sağlar. Friedman ekonomistlerin rolleri ile ilgili Ģu Ģekilde devam eder: Mevcut 

politikalara alternatif geliĢtirmek ve onları canlı tutmak için imkansız politikalar bile 

imkanlı hale gelmektedir
223

. Kriz, değiĢimin olması için gerekli olan unsurdur fakat 

değiĢimin olabilmesi için de Ģu anda geçerli olan Neo-klasik iktisat kuramı dıĢında 

diğer kuramlarında bilinmesi gerekmektedir. ĠĢte bu noktada Post Otistiklerin 

yakındıkları iktisat eğitimindeki temel sorunlardan olan iktisattaki çoğulculuk sorunu 

ortaya çıkmaktadır. BaĢka bir deyiĢle günümüzde iktisat eğitimi verilirken sadece bir 

kuram üzerinden derslerin anlatılması, diğer iktisat okullarının anlatılmaması veya 

gereken önemin verilmemesidir. Dolayısıyla bu sorun, oluĢan krizlerin çözümü 

noktasında ortaya çıkmaktadır. Diğer iktisat kuramlarının krizlere bakıĢ açısı 

hakkında bilgi sahibi olunması ile belki de bu son yaĢanan global ekonomik kriz, 

global hale gelmeden atlatılabilirdi. 

ġu anki finansal krizin belirgin özelliği OPEC‟in petrol fiyatlarını yükseltmesi 

gibi dıĢ Ģok ya da özel bir ülke veya finansal yapının yükümlülüğünü yerine 

getirememesinden değildir. Kriz, finansal sistemin kendisinden oluĢmuĢtur. Bu 

gerçek egemen teoriye, finansal piyasanın dengeye gelmesi ya da dengeden sapması 

Ģeklindeki tutumu ya tesadüfi tutumla oluĢan ya da piyasalarda zor ayarlanan bazı ani 

dıĢsal olaylar nedeniyle ters düĢmektedir. Krizin Ģiddeti ve geniĢliği inandırıcı 

kanıtlar içermektedir. ġu anda devam eden piyasa düzeni ve üstün teoride esasen bazı 

hatalar vardır. Gelecekte böyle bir felaket krizini önlemek için piyasaların nasıl 

çalıĢtığı hakkında yeni bir düĢünce gerekecektir
224

. 

Ġktisatçılar arasında tartıĢma konusu olan ilk Ģey ekonomi teorisinin Ģuanda 

patlayan balona mahkum olmasıdır
225

. 2008 Eylül ayında patlak veren finansal krizde 
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piyasa artık her soruna çözüm olarak görülmektedir. Devlet kapitalizmi kurtarmak 

için bir adım atmak zorundadır
226

. 

Spaventa‟ya göre “ekonomistler sistemin sürdürülemez yolda olduğunu 

biliyorlar mı?” sorusu krize doğal bakıĢ açısıyla alakalı bir sorudur. Ona göre, onlar 

ani ve beklenmedik bir Ģok etkisiyle karĢı karĢıya olmadıklarını ancak finansal 

sistemi Ģekillendiren ve geliĢtiren endojen bir sonuç ile karĢı karĢıya olduklarını ifade 

etmiĢtir. Ekonomistlerden kesin tahmin beklenmemesine rağmen bu öncüller göz 

önüne alındığında, bunların finansal sistemin sonunda bir krize yol açacağı 

belirtilmiĢtir. Onlar konut balonunu görmüĢlerdir fakat patlamanın sonuçlarını 

görememiĢlerdir. Shiller ve diğer analizler ev fiyatlarındaki yükseliĢin sürdürülemez 

bir durum olduğunu belgelemiĢtir
227

. Piyasanın tek bir sisteme bağımlı olması bazı 

görülmesi gereken noktaların görülememesine neden olmuĢ dolayısıyla olumsuz 

sonuçların ortaya çıkmasına engel olamamıĢlardır.  

3.2.2. Post Otistikçilerden Ġktisat Eğitimi Ġçin GörüĢler 

Gerçek dünyadaki krizin Ģiddetine rağmen akademik Neo-klasik iktisatçılar da 

2009 ve 2010 yılında, 2008 yılında kullanılan eski ders kitaplarından öğretmeye 

devam edecektir. Önümüzdeki yıllarda pek çok lisans öğrencileri derslerinde gerçek 

ekonomide olağanüstü farklı durumlar yokmuĢ gibi ders kitapları okutulacaktır. 

Üniversiteler bünyesinde Neo-klasik ekonomik ortodoksa karĢı savaĢ, akademik 

olmayan dünyada olanlara açık olsa bile uzun ve zor olacaktır. Neo-klasik 

iktisatçıların çoğu krizin oluĢumundaki rolleri hakkında gerçekten naiftir. Onlar, 

pazara bırakılması gereken yerlerde hükümet müdahalesi ve yoksul yönetmeliğe 

bağlı olarak krizi yorumlayacaktır. Onlar ciddi bir Ģekilde krize Neo-klasik iktisadın 

kaldırılması için değil fakat diğer öğretileri daha yaygın olarak bilinmesi için 

çalıĢacaklardır.  
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Bugün Post Otistik Ġktisat Hareketi hakkında benzer gözlemler yapılabilir. 

Fransa‟da Neo-klasik iktisat ile öğrenci memnuniyetsizliği dünya çapında bir hareket 

olarak yayılmıĢtır. Hareketin ilk etkisi önemli olmasına rağmen ekonomik disiplin 

Neo-klasik iktisadın hakimiyeti azalmadan devam etmektedir. Global ekonomik 

krizde öğrenci baskısı, bir kez daha ekonomik disiplinin gerçek değiĢimi için 

gereklidir. YaĢanan krizle birlikte yeni bir disiplinin benimsenmesi ve uygulanması 

gerektiği öğrencilerin de dikkatini çekmiĢtir.  

Öğrencilerden gelen baskı ve geniĢ toplum baskısı ile Neo-klasik iktisat ile 

alternatif hızlandırılmıĢ kalkınma modelinin uyumlu olması gerekir. Büyük 

buhrandan dolayı Neo-klasik modelin yanlıĢlıklarını bilmemize rağmen tam 

teĢekküllü alternatif kalkınma modeli hala geliĢtirilememiĢtir. Birçok var olan 

alternatif okul olmasına rağmen bunlar, Neo-klasik iktisada alternatif olabilecek 

yeterliliğe sahip değildir.  

Bu Neo-klasik yaklaĢımdan tamamen vazgeçmek değildir. Ġktisat araĢtırma ve 

eğitiminde çalkantının olduğu kabul edilmelidir. Diğer okulların eksiklikleri 

sebebiyle baĢarısız olan paradigmaya tutunmak hatadır, çünkü bu eksiklikler, krizi 

ortaya çıkaran Neo-klasik iktisadın savunduğu piyasa ekonomisi parçalarıdır
228

.  

Galbraith‟e göre, Neo-klasik iktisadın yerine yenisini koymanın zamanı 

gelmiĢtir. Bu nedenle Galbraith, yeni müfredat konusunda önemli öneriler 

sunmuĢtur
229

: 

1. “Mikro-makro ayrımına son verilmelidir. Bu ayrım temelde uzlaĢtırılamaz 

doktrinleri birbirinden ayırmak için vardır. Yeni klasikçiler bunun farkına vardılar ve 

mikro iktisadı kaldırdılar.  

2. Deneysel çalıĢmalara öncelik verilmelidir. Gerçek bilim gözlemlenemeyen 

konular üzerinde yoğunlaĢarak kötü teoriyi korumaz. Tersine, varsayım ile kanıt 

arasında gerçekleĢen bir etkileĢim sürecidir. Bilim tarihinde yeni ölçüm teknolojileri 

genellikle yeni düĢüncelerin öncülü olmuĢtur. Ġnanın ya da inanmayın, aynısı 

iktisatla da gerçekleĢebilir.  
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3. Matematik ilk olarak, basit düĢünceleri karmaĢık formüllerin arkasında 

anlaĢılmaz hale getirmemeli, basit yapıların ardındaki karmaĢık anlamları 

aydınlatmalıdır. Dinamik sistemler, (Steve Keen‟in çok doğru biçimde vurguladığı 

gibi) fraktal geometriler ve hücresel otomasyonların hepsi evrimsel sosyal 

dinamiklerin altında yatan prensipleri anlamamıza yardımcı olmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle matematik bir emniyet kemeri gibi savunma amacıyla konumlandırılmamalı, 

yeni müfredatın temelinde bulunmalıdır.  

4. Bizim iktisadımız büyük düĢünürleri, özellikle de Smith, Marx, Keynes, 

Veblen, Schumpeter‟i öğretmelidir. Araziyi yeniden keĢfetmemiz gerekmediği gibi 

ondan vazgeçmemiz de gerekmemektedir. Ġktisat tarihin geniĢ sahası içinde kıtlık 

hakkında ya da (genel olarak ne özgür olan ne de özgürlüğün belirleyici özelliği 

olan) seçim ile ilgili değildir. Ġktisat; değer, dağılım, büyüme, istikrar, evrimle 

ilgilidir. Bu alanlardaki büyük düĢünceler ve bunların gömülü olduğu tarih, temel 

ilkedir. Bunlar öğretilmelidir ve bunlar yapılırken birer dogma olarak değil, bir 

keĢifler silsilesi olarak öğretilmelidir.  

5. Neo-klasik soyutlamalardan (sosyal sermaye, doğal sermaye…vb.) 

çıkartılan popüler yapılar bizim kurallarımızın bir parçası değildir. Gerçek sosyal 

problemlere iliĢkin politika önerileri ile Neo-klasik düĢünceleri uzlaĢtırmaya yönelik 

giriĢimler olarak kayda değer olmakla birlikte bu yapılar Neo-klasik iktisadın 

mantıksal eksikliklerini düzeltmeye çalıĢmaktan çok onları geniĢletme eğilimindedir. 

Bu yüzden post otizmin bakıĢ açısına göre bunlar birer çıkmaz sokaktır.  

6. Ġktisadın çıkar gruplarının bir alaĢımı olarak yeniden yapılandırılmasını da 

kabul etmemek gerekmektedir. Bu yaklaĢım kolaylıkla bastırılamayan muhaliflerin 

izolasyonunun bir yolu olmuĢtur. Fakat ırk, cinsiyet ve çevrenin önemli sosyal 

yapılar olduğu gerçeği iktisadın “ırk iktisadı”, “cinsiyet iktisadı” ya da 

“sürdürülebilir kalkınma iktisadı” gibi ayrı dalların olması gerektiği anlamına 

gelmemektedir. Bunun yerine, öğrettiğimiz Ģeylerin özünün bu sorulara 

benimsediğimiz disipline merkez teĢkili eden bir yöntemle yanıt verebilmesi 

gerektiği anlamına gelir.  

7. Bir modern kapitalizm iktisadı; gerçek olan, var olan özellikleri ve 

sistemimizin iĢleyiĢini incelemelidir. Hane halkları, her türden kar amaçlı kuruluĢlar, 



135 

para ve kredi sistemleri, devletler ve bütçeleri uluslararası sistem; bütünüyle kural 

koyucu kurumların, yerine oturmuĢ hiyerarĢik yapılanmaların, birbiriyle etkileĢim ve 

zaman zaman çeliĢki içindeki güç merkezlerinin bir parçasıdır. Bunların davranıĢları 

belirgin biçimde kararsız ve zaman zaman saldırgandır. Özneyi arz ve talep 

eğrilerinin (emek piyasası, sermaye piyasası, ürün piyasası vbve hepsinin dengede 

olduğu) tek tip kavramsal bir yapıyla birbirine bağlanan biçimsiz hane halkları, 

firmalar ve piyasalara indirgemiĢ olmak, Genel Teori‟sinin ilk sayfalarında Keynes 

tarafından analiz edilmiĢ olan orijinal Neo-klasik hatadır.  

8. Muhasebe önemlidir. Yalnızca kamuoyu yoklamaları ve milli rakamlar ile 

değil; krediler, ticaret, endüstriyel ve finansal bilgiyi de içeren tüm bilgi kaynakları 

yelpazesinden faydalanarak çalıĢmalı ve eğitimi de bunlarla vermeliyiz. Ġktisadi 

ölçümleri siyasal olaylar, çevre, yaĢam kalitesi, demografi ve sağlık gibi diğer 

verilerle bağdaĢtırmaktan bahsetmeye bile gerek yoktur.  

9. Sosyal yapılar üzerine eğiliĢ ve bunları kaydeden veriler, yeni deneysel 

yöntemler gerektirmektedir. Dağılım ve eĢitsizlik çalıĢmaları, güç analizinin özünde 

vardır. Kamuoyu yoklamasına, gini katsayısına ve hata dağılımının normal olduğu 

varsayımına yönelik eğilimi ile Neo-klasik iktisat, dağılım ölçümlerinin matematiğini 

ve istatistiğini göz ardı etmiĢtir. Küçük emek yatırımları için burada büyük 

kazanımlar söz konusudur. Benzer Ģekilde, sosyal yapılara iliĢkin çalıĢmalar, hipotez 

ve test dogmasının tutsağı olan parametrik teknikler ile doğru biçimde yapılamaz. 

Deneysel öğrenme için tek bir formül yoktur. Sayısal sınıflandırma, diskriminant 

analizi, çok boyutlu ölçümleme ve diğer birçok teknik, gerçek ekonomik sistemlerin 

analizi için mevcuttur ve bunları öğrenmeli, kullanmalı ve öğretmeliyiz. 

10. Son olarak, bizim iktisadımız çözüm bekleyen problemler hakkındadır. 

Önümüzde izini süreceğimiz tam istihdam, dengeli büyüme, fiyat istikrarı, geliĢme, 

sürdürülebilir yaĢam standardı bizi beklemektedir. Öğrenciler bir zamanlar bizim 

alanımızın cazibesine bu yüzden kapılmıĢtı ve Ģimdi onu bu yüzden terk ediyorlar. 

Eğer uygun bir araĢtırma programı geliĢtirir ve bundan da yukarıda bahsedilen 

prensiplere geniĢ çapta uyan bir müfredat çıkartırsak, uzun vadede zafer bizim 

olacaktır”.  



136 

Galbraith‟in bu önerilerinde iktisat eğitimi ve egemen iktisat görüĢü hakkında 

önemli uyarıların olduğu görülmektedir.  Özellikle de yaĢanan son global ekonomik 

kriz ekonomide bir takım sorunların olduğunu, bu sorunların temel eğitimin 

yetersizliğinden kaynaklandığını belirtmek yanlıĢ değildir. Bu bağlamda Post Otistik 

Ġktisat Hareketi biz iktisatçılara “halı altına süpürülmüĢ” sorunları gün yüzüne 

çıkarma fırsatı sunmuĢtur.  

3.3. TÜRKĠYE‟DE 2008 GLOBAL EKONOMĠK KRĠZE POST OTĠSTĠK BAKIġ 

Türkiye, Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana sosyal, ekonomik ve 

kültürel bir değiĢim yaĢamaktadır. Ġlki, 1980‟lerde baĢlayan ekonomik sistem 

değiĢikliği çabasıdır. Ġkincisi 2001 ekonomik krizidir. Bu kriz eski yapıyı ve 

dayanaklarını büyük ölçüde tasfiye ederek, paranın en kutsal değer haline gelmesine 

yol açmıĢtır
230

. Ekonomik sistem değiĢikliği ile baĢlayan süreçte ve sonrasında 

yaĢanan krizlerle Türkiye, öğrenen ekonomi yolunda önemli aĢamalar kaydetmiĢtir. 

Bu aĢamaların en sonuncusu, devam eden öğrenen ekonomide 2008 ekonomik 

krizidir.  

3.3.1. Öğrenen Ekonomi Sürecinde Türkiye 

Türkiye‟nin en parlak gençleri büyük ölçüde ekonomik eğilimlere göre hareket 

etmektedirler. Hangi alanda daha yüksek ücret veya kazanç elde edebilirse o alanlara 

yönelmektedirler. 1950 ve 60‟ların modası mühendislik kolları, 1970 ve 80‟lerde tıp 

eğitimi, 1990‟larda elektronik mühendisliği popüler olmuĢtur. Bununla birlikte 

elektronik, makine mühendisliği gibi alanlarda okuyanlar, bankaların yüksek ücret 

vermesi sebebiyle finans alanına girmiĢlerdir. Buradan çıkan sonuç Türkiye‟nin en 

parlak öğrencileri en çok para getiren iĢlerde çalıĢmayı tercih etmiĢleridir. Neo-klasik 

kuramın kurucularının da matematik kökenli olması, Türkiye‟de de etkisini 

göstermiĢtir. Finans alanında matematik ağırlıklı eğitim gören insanların istihdam 

edilmesi, Post Otistik Ġktisatçıların iktisattaki aĢırı matematik kullanımına getirdikleri 
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eleĢtirinin çıkıĢ noktası hakkında bilgi sahibi olunması konusunda yardımcı 

olabilmektedir. Dolayısıyla ekonomide alanında uzman kiĢilerin yerine matematik 

bilgisi kuvvetli olan bireylerin çalıĢması, iktisadı mutlak doğruları belirten bir bilim 

haline getirme çalıĢmalarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  

1950‟lerde baĢlayan serbest piyasa ekonomisine geçiĢ gayesi 27 Mayıs 1960 

darbesiyle engellenmiĢtir. 1970‟lerde ikinci kez baĢlayan deneme bu kez 12 Eylül 

1980 askeri darbesiyle kesintiye uğramıĢtır. Üçüncü deneme 1980‟lerde baĢlamıĢ ve 

bu defa kesintisiz devam etmektedir. Bu kesintisizliğin sebebi serbest piyasanın ne 

olduğunun ilk kez doğru olarak algılanmıĢ olmasıdır. Ġlk kez Tahtakale diye 

aĢağılanan ve karaborsa olduğu düĢünülen yerin serbest piyasa olduğu 

anlaĢılmıĢtır
231

.  

1989 yılı 1980 sonrası uygulanan ekonomi politikaları açısından ciddi bir 

dönüm noktası teĢkil etmiĢtir. Bir yandan bölüĢüm politikalarında popülizme zorunlu 

bir dönüĢ; öte yandan da liberalleĢmede yeni ve cüretli atılımlar atılmıĢtır
232

. 

1980‟lerin en önemli özelliği kapitalizmin ilk kez bu kadar yaklaĢmıĢ olmasıdır. Bu 

yeni denemeyle birlikte askerin müdahale ihtimali gün geçtikçe ortadan kalkmıĢtır. 

Ġnsanlar eskiden korkudan oy veremedikleri siyasi oluĢumlara daha rahat oy vermeye 

baĢlamıĢ ve bu, değiĢimi hızlandıran en önemli etmen olmuĢtur. Türkiye kapitalist 

bir ülke olamamıĢ fakat piyasa sistemini ilk kez benimsemiĢtir
233

. Ġktisat eğitiminde 

verilen Neo-klasik temelli teoremler ve Türkiye‟nin dünya ekonomisinde daha iyi bir 

konuma sahip olmak istemesi, serbest piyasa ekonomisine geçiĢi hızlandırmıĢtır. 

Fakat serbest piyasa ekonomisine geçiĢ aĢamasında Türkiye‟nin altyapı ve düzeninin 

hazır olup olmadığı göz önüne alınmamıĢtır. Her ülkenin kolay bir Ģekilde piyasa 

sisteminde değiĢikliğe gidip bunun baĢarılı olacağı düĢüncesi otistik bir davranıĢtır. 

Ülkelerin özgün yapılarının farklı hazırlıklar gerektirdiğini görmemek veya 

görmezden gelmek geçiĢi düĢünülen politikaların baĢarısız olmasına neden 

olmaktadır. Dolayısıyla ileride oluĢabilecek krizlerin temelinde sistem suçlu 

bulunabilmektedir.  
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Sermaye hareketlerinin serbest bırakılması Türkiye‟nin izlediği serbestleĢme 

programının son aĢaması ve mantıklı bir sonucudur. Fakat bunun için gerekli altyapı 

ve kurumsal düzenin oluĢturulmamıĢ olması ve “zamanlama” hatası finansal 

serbestleĢmeden beklenen sonuçların elde edilmesini engellemiĢtir. Bu oluĢum aynı 

zamanda öğrenen ekonominin baĢarısı önündeki engeli açıklamaktadır. Öğrenen 

ekonomide kurumsal değiĢimin gerçekleĢmesi yolunda rekabet adına sermaye 

hareketleri serbestleĢtirilmiĢtir
234

.  

1980‟li yıllar öğrenen ekonominin yapı taĢlarının deyim yerindeyse oyunun 

kurallarının belirlenmesine çalıĢıldığı yıllar olmuĢtur. Bunun için gerekli 

düzenlemeler yapılmıĢ gerekli politikalar uygulanmıĢtır. Bu anlamda olumlu 

geliĢmeler yaĢanırken istenilen baĢarıya ulaĢılamamıĢtır. Bunun en önemli nedeni 

ekonomik istikrarsızlıkların öğrenme sürecini engellemesi, karar birimlerinin bilgi 

edinimi ve uygulamasını engelleyen belirsizlik ve riskin yüksek olduğu güvensizliğin 

bulunduğu yapının oluĢmasıdır. Bu sürece bir de popülizm, rant gibi kavramların 

eklenmesiyle ekonomide kronikleĢmiĢ bir yapı oluĢmuĢtur. Bu yapının varlığı 

1990‟lı yıllarla birlikte Türkiye ekonomisini sık aralıklarla istikrarsızlık-kriz-

istikrarsızlık sarmalına taĢımıĢtır. 1990‟lı yıllara damgasını vuran da bu 

oluĢumdur
235

.  

Yapısal dönüĢümün baĢlayabilmesi için temel unsur istikrar ortamıdır. 

Ġstikrarın olmadığı bir ortamda karar birimlerinin amaç fonksiyonunu 

gerçekleĢtirmeleri sınırlı olacaktır. Yarının nasıl olacağını öngöremeyen karar 

birimleri ve özellikle firmalar, yarın daha verimli çalıĢmak için bugün atılması 

gereken adımları atmayı seçmemekte ve ekonomi kısa vadeye odaklanmaktadır. 

Türkiye 1990‟larda baĢlayan ve 2001 krizine kadar geçen süreyi bu ortamda 

geçirmiĢtir. Gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde arzulanan kurumsal 

değiĢim gerçekleĢememiĢtir. Bu geliĢmelerden dolayı 1990‟lı yıllar büyük ölçüde 

kayıp yıllar olarak nitelendirilmiĢtir. Bunun nedeni ise gerek siyasi gerekse de 

makroekonomik istikrarsızlık olmuĢtur
236

. Piyasa sistemi, bireyleri ve firmaları uzun 

vadeli programlarla kalkınmayı tercih etmelerini sağlamak yerine kısa vadeli planlar 
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yapmaya yönlendirmiĢtir. Dolayısıyla spekülatif hareketlerle para kazanmak ana 

amaç haline geldiğinden veya getirildiğinden oluĢabilecek krizlere zemin 

hazırlanmaktadır. Her an kriz oluĢabilme riski, yapısal dönüĢümün sağlıklı bir 

Ģekilde biçimlenmesinin önündeki en büyük engeldir. Fakat bu risk, ekonominin 

krizlere olan direncini öğrenen ekonomiyle birlikte artırmaktadır.  

3.3.2. Krizlerden Çıkarılan Dersler: 2008 Global Ekonomik Kriz 

Dünyada yaĢanan Asya krizi ve Rusya‟da yaĢanan krizden Türkiye‟nin ilk 

baĢta etkilenmemesinin nedeni de 1998 yılında kısmen de olsa sağlanmaya çalıĢılan 

öğrenen ekonominin baĢarısıdır. 1990‟lı yıllar siyasi istikrarsızlıkların mali disiplinle 

birlikte ekonomik disiplinin de kaybolduğu bir dönemi temsil etmiĢtir
237

.  

Türkiye‟nin sırtını duvara dayadığını hissettiği dönem Kasım 2000 ve ġubat 

2001 krizleri olmuĢtur. Bu krizler “en iyi öğretmen” olmuĢtur. Bu süreçle birlikte 

Türkiye gerek ulusal gerekse uluslararası örgütlenmelerde iktisadi sistemin istikrarını 

güvence altına alacak kural ve kriterlere büyük önem vermeye baĢlamıĢtır. Güçlü 

Ekonomiye GeçiĢ Programı ve AB kriterleri bunun göstergesidir. Türkiye‟nin uzun 

süre gerek siyasi gerekse ekonomik istikrarsızlık içerisinde yaĢaması, sermaye 

birikiminin iktisadi faaliyetlerden elde edilen karlarla büyüdüğü bir çevrim yerine 

birikimin iktisat dıĢı edinimlerle gerçekleĢtirdiği kendine özgü kuralları kurumsal 

değiĢimin önündeki engelleri oluĢturmaktadır. Sadece karar birimi olarak firma değil, 

devlet ve bireyin de krizler karĢısında geliĢtirdiği kendine özgü kurallar değiĢim ve 

dönüĢüme direnmektedir. Türkiye ekonomisinin kendine özgü kuralları piyasa 

kuralları içerisine çekilerek “Öğrenen Ekonomi Türkiye” veya Bilgi Gücü Türkiye” 

denilebilmesi politikalarının kararlılıkla uygulanmasına bağlıdır. Bunun için de siyasi 

ve ekonomik istikrarın sürekliliği ile toplumsal uzlaĢma ön Ģarttır
238

. Bilgi gücünün 

artması ve yaĢanan krizlerden kendine dersler çıkaran Türkiye ekonomisinin 

öğrenme süreci kısalmaktadır. Bu süreçte daha hızlı, doğru, uygulanabilir, ekonomik 

yapıya uygun kararlar alınabilmektedir. Dolayısıyla, Türkiye‟nin kendine özgü 
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piyasa yapısının oluĢması sürecindeki engeller de azalmıĢ olacaktır. Post Otistik 

Ġktisatçıların savunduğu Neo-klasik kuramın serbest piyasa ekonomisinin tamamıyla 

reddedilmesi değil yeniden revize edilerek benimsenmesi gerektiğidir. Türkiye için 

bu revizeden kasıt, Türkiye‟nin kendi ekonomik altyapısına uygun, kendine özgün 

bir sistemi benimsemesi gerekliliği yönünde olabilir.  

Türkiye‟nin en önemli değiĢim noktalarından biri 2001 yılında yaĢanmıĢ olan 

ekonomik krizdir. 2000 yılında Türkiye‟nin GSMH‟sı 200 milyar dolar iken 2001 

yılında 148 milyar dolara düĢmüĢtür. ĠĢsizlik artmıĢ, iĢgücü gelirleri düĢmüĢ, insanlar 

kredi borçlarını ödeyememiĢ, iĢ yerleri kapanmıĢtır. 2001 krizi iki önemli sonuç 

yaratmıĢtır. Birincisi, iĢini kaybeden birçok insanda “para kazanmak” en önemli 

değer haline gelmiĢ olmasıdır. Ġkincisi ise, krizin faturasının geçmiĢin merkez sol ve 

merkez sağ iktidarlarına çıkmıĢ olmasıdır. Türkiye‟nin temel değiĢkenlerindeki bu 

hızlı değiĢim sürecinin yarattığı üç etki olduğu düĢünülmektedir. Bunların hepsi 

birbirine bağlı: Ġnsan değiĢmekte, toplum değiĢmekte, ekonomi değiĢmektedir
239

. 

Ġnsanlar için ana amacın para kazanmak haline gelmesi toplumun tüketim tercihlerini 

ve üretim yapısını değiĢtirmiĢtir. Ġnsanlar önceleri ekmek, su gibi zorunlu ihtiyaçları 

için kuyrukta beklerken Ģimdi ise lüks mallar için kuyruğa girmektedir. Kapitalist 

sistem bireyleri tüketim toplumu haline getirmiĢtir. Bu da üretimi doğrudan 

etkilemektedir. Ġnsanların bu denli özgürleĢmesi sistemin bir gereği olsa da Türkiye 

gibi sosyal değerleri olan bir ülke için tehlike oluĢturabilir.  

2008 global ekonomik kriz, birçok kez dile getirildiği gibi mortgage 

kredilerinin geri ödenememesiyle finans kuruluĢlarının sıkıntıya düĢmesinden 

kaynaklanmıĢ ve tüm dünyada etkisini göstermiĢtir. Diğer krizlerden belli dersler 

çıkaran Türkiye, 2000 yılında çok yeni olması nedeniyle 2000 ve 2001 krizlerinde 

etkin rol oynamasa da BDDK‟yı kurarak, bankacılık sektörüne belli düzenlemeler ve 

sınırlamalar getirmiĢ ve Türk bankalarının kriz karĢısında görece sağlam 

kalabilmelerinde etkin rol oynamıĢtır. YaĢanan global kriz diğerlerinden farklı olarak 

Türkiye‟nin ekonomisindeki zayıflıktan değil de küresel etkilerden sebeplense de 

                                                 
239

 EĞĠLMEZ (2009), s.148. 



141 

etkileri çok yakından hissedilmektedir
240

. Türkiye‟nin geliĢmiĢ ülkelerle iliĢkilerinin 

olması nedeniyle krizden diğer ülkelere nispeten az da olsa etkilenmiĢtir. Bunun en 

önemli sebeplerinden biri 2000 ve 2001 yıllarında yaĢanmıĢ olan krizlerden 

Türkiye‟nin ders çıkarmasıdır. Türkiye‟nin finansal altyapısının güçlendirilmiĢ 

olmasıyla hiçbir banka batmamıĢtır.  

Yabancı sermayeye yüksek derecede bağımlı olan Türkiye ekonomisi, dıĢ 

piyasalarda yaĢanan sorunlar karĢısında yeterince direnç gösterememiĢtir. Ayrıca ilk 

dalga olarak sayılabilecek dönemde daha önceki krizlerde de olduğu gibi 

yabancıların piyasadan çekilmeleri sonucu borsasında ağır kayıplar vermiĢ ve döviz 

fiyatlarının kısa zamanda aĢırı artmasıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Merkez Bankasının 

müdahaleleri sonucu döviz fiyatlarındaki artıĢa önlem alınsa da günümüze 

gelindiğinde döviz fiyatlarında yine bir artma görülmektedir. Yabancı piyasalarda 

yaĢanan olumsuzluklar ihracat yapanların iĢlerini aksatabileceği gibi yüksek döviz, 

ithalatçıyı olumsuz etkileyecektir. Bunlar da cari açık üzerinde olumsuz bir etki 

oluĢmasına yol açabilecektir. 

Bütün krizler için geçerli olan Ģey, bu dönemlerde piyasalarda oluĢan 

güvensizlik ve bunun sonucunda geliĢen zincirleme olumsuzluklardır. Kriz 

ortamında bankaların birbirlerine ve ticari ya da bireysel tüketicilere borç 

vermemesi; piyasaların durgunlaĢması, ürettiğini satamayan kuruluĢların üretimlerini 

durdurması, iĢten çıkarmaların yaĢanması gibi yukarıdan aĢağıya yayılan ve krizin 

sosyal etkileri olarak adlandırılabilecek sorunları da beraberinde getirebilecektir. 

Krizin bu tip psikolojik etkilerinden kurtulmak için yapılması gereken, paniğe 

kapılmadan “gerçekçi” bir durum analizi yaparak kiĢisel ya da ticari harcamaların 

gözden geçirilmesi ve gereken noktalarda yeniden planlama yapılmasıdır.  

Öte yandan kriz ortamında düĢen fiyatları ve durgunlaĢan piyasaları avantaj haline 

getirilebilir. Krize önceden hazırlıklı olanlar ve yenilikçi çözümler üretebilenler bu 

dönemde daha da yükselecektir. YaĢamıĢ olduğumuz krizler düĢünüldüğünde, kemer 

sıkma politikalarına alıĢkın Türkiye‟nin bu krizi lehine çevirmesi de olasıdır
241
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YaĢanan krizler fırsata çevirenler zenginliklerine zenginlik katarken fakir olan halk 

daha fakirleĢmektedir. Ġnsanlar sistemden dolayı kendilerini düĢünerek hareket 

ettiklerinden iktisadın sosyal bir bilim olduğu sorunsalını gündeme getiren 

faktörlerden sadece birisidir.  

Kredi derecelendirme kuruluĢlarının krizden etkilenen bazı ülkelere gerçek 

notlar vermemiĢtir. Firmalar kendi çıkarlarını düĢünerek paralarının bulunduğu 

ülkelerin notlarını krizden büyük ölçüde etkilenmesine rağmen düĢürmemiĢlerdir. Bu 

da Post Otistik Ġktisatçıların değindiği gerçekçilik sorununun önemini ortaya 

koyması açısından önemlidir. Dolayısıyla sanal bir ortam yaratılmıĢ, sistemden ötürü 

bencilce davranıĢların yapılmasına ön ayak olunmuĢtur.  

Türkiye kamuoyunda ender de olsa iktisat bilimi tartıĢılmakta, basında iktisat 

üzerine yazılar çıkmaktadır. Küresel krizin patlak vermesinden sonra dünyada 

olduğu gibi Türkiye‟de de iktisat biliminin nasıl olması gerektiği konusunda daha 

çok tartıĢma yapılır hale gelmiĢtir. Bu yazılar temel olarak iki eksende geliĢmiĢtir. 

Birinci görüĢe göre, neo-klasik iktisat yaklaĢımının yanlıĢ olması ve Keynesyen 

yaklaĢıma geri dönülmesi gerekliliğinin doğmasıdır. Ġkinci yaklaĢıma göre ise, iktisat 

bilimi tamamen felsefi olması münasebetiyle, metodolojik yanlıĢlar üzerine kurulmuĢ 

ve yeni bir iktisat yaklaĢımı geliĢtirilmeden makroekonomik kuramın “iĢe yarar” 

olmasının mümkün olmamasıdır.  

Sonuç itibariyle yaĢanan küresel kriz makro iktisat anlayıĢında mutlaka 

değiĢikliklere yol açacaktır ancak bu değiĢim iktisat literatüründe bugüne kadar 

yapılanların çöpe atılmasıyla değil; bugüne kadar üretilen bilgi stokunun revize 

edilmesiyle Ģekillenecektir. Aksi, bilim mantığına aykırıdır
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SONUÇ 

Matematiğin aĢırı kullanımının iktisadı gerçekçi olmayan, ütopik varsayımlara 

yönelttiğine dair eleĢtirilerin temelinde Neo-klasik iktisat öğretisi vardır. Ders 

programlarında ağırlıklı olarak Neo-klasik iktisadın ve temelinde bulunan 

matematiksel modellerin öğretilmesi öğrencilerin tepkisine yol açmıĢtır. Fransa‟da 

2000 yılında bir grup iktisat bölümü öğrencisi tarafından internet üzerinden 

yayınlanan ve Post Otistik Ġktisat Hareketi olarak adlandırılan bildiride, egemen 

öğreti olan Neo-klasik iktisat kuramına eleĢtiri yapılmıĢtır. Buradaki eleĢtiri, Neo-

klasik iktisat kuramının tamamen dıĢlanmasına yönelik değil, farklı iktisat 

kuramlarının tamamlayıcı sıfatla yanına yerleĢtirilmesine yöneliktir. 

Egemen iktisat teorisi günümüzün ekonomik sorunlarını çözmede yetersiz 

kalmaktadır. Ġktisatçıların önerdikleri politikalar, tahmin edilen geri dönüĢleri 

yapamamakta hatta durumu daha da kötüleĢtirebilmektedir. Ayrıca, egemen teorinin 

soyut modellerden oluĢması, iktisatçıları gerçeklerden kopardığı savunulmaktadır.  

Fransa‟daki iktisat öğrencilerinin yayınladığı bildiride Ģu hususlara 

değinilmiĢtir: 

- Kurgulardan ibaret olan iktisat eğitimine, 

- Matematiğin aĢırı kullanımına, 

- Ġktisattaki çoğulculuk noksanlığına, 

- Ġktisadın sosyal bilimlerle bağlarının koparılmaması gerektiğine. 

Fransız öğrencilerin değindiği bu hususlar, iktisat bilimi ve iktisat eğitiminde 

gelinen noktadan duyulan rahatsızlığı ortaya koyması açısından önem arz etmektedir.  

Ġktisat eğitimindeki amaçlardan bir tanesi öğrencilere eleĢtirel düĢünce 

sistemini kazandırmaktır. Ancak ders müfredatlarına bakıldığında bunun çok da 

mümkün olmadığı görülmektedir. Günümüz iktisat eğitiminde Neo-klasik iktisat 

dıĢındaki diğer öğretilere gereken önem verilmemekte, adeta dıĢlanmaktadır.  

Ġktisat fizik gibi doğal bir bilim değildir, mutlak gerçekleri yoktur. Toplumsal 

beklentiler, zevkler, tercihler zaman içinde değiĢtikçe iktisadın kendi içindeki 

“değiĢmez” öğeleri değiĢir. Ġktisadın evrensel genel kabul gören kanunları yoktur, bu 

nedenle de iktisat sosyal bir bilimdir.  



144 

Ġktisat eğitimi ve iktisatçıların en çok eleĢtirilen yönlerinden bir tanesi de aĢırı 

matematik kullanılmasıdır. Ġktisat eğitiminde matematik amaca ulaĢmak için bir araç 

olmalıdır. Bazı varsayımların sabit kabul edilerek ya da yok sayılarak oluĢturulan 

matematiksel teoremler, ekonominin daha gerçekçi bir hale gelmesini sağladığına 

dair bir görüĢ hakimdir. Ancak fazla matematiksel ifadelerin kullanılması anlam 

karmaĢasına dönüĢmekte ve yorumlanmasında güçlüklere yol açmaktadır.  

Ġktisat eğitiminin baĢarılı olmasında iki temel unsur önemlidir: Dersin içeriği 

ve iĢleniĢ Ģekli. Derslerde sadece teorik bilgi verilip uygulama 

yapılmadığında/öğretilmediğinde öğrenciler soyut bir eğitim alırlar. Nihayetinde iĢ 

hayatında zorluklarla karĢılaĢır, iĢ bulma süreçleri bu sebepten ötürü 

uzayabilmektedir. Görülen derslerde geniĢ bir bakıĢ açısıyla eğitim verilmemesi, 

sabit bir bakıĢla eğitim verilmesi öğrencilerin tartıĢma yoluyla doğruyu bulmasında 

kendi düĢüncelerini ifade etme noktasında kendilerini geliĢtirememektedir.  

Post Otistik Ġktisat Hareketi‟nin eleĢtirdiği Neo-klasik iktisat, son küresel 

ekonomik krizle geçerliliği konusunda tartıĢılmaya baĢlamıĢtır. Bu kriz, sistemden 

kaynaklanmıĢ ve tüm dünya ülkelerini etkilemiĢtir ve bu özelliğiyle diğer ekonomik 

krizlerden ayrılmaktadır.  

2007 yılının ortalarında ABD konut piyasasında oluĢan konut balonunun 

patlamasıyla baĢlayan ve kısa sürede finans piyasalarını etkisi altına alan kriz, 2008 

yılının Eylül ayında ABD‟nin önde gelen yatırım bankalarından Lehman Brothers‟ın 

iflasıyla küresel olma özelliği kazanmıĢtır. Finansal krizin reel ekonomiye yansıması 

ise, 2008 yılının son çeyreğinde belirgin Ģekilde hissedilmeye baĢlanmıĢtır. Krizden 

ABD ve AB baĢta olmak üzere tüm dünya ülkeleri etkilenmiĢtir. Krizin geliĢmekte 

olan ülkeler üzerindeki etkisi, bu ülkelerin küresel piyasalarla iliĢkisinin 

büyüklüğüne bağlı olarak değiĢmiĢtir. GeliĢmek olan ülkeler 2008‟de %6 oranında 

büyüme göstermiĢ fakat 2009‟da bu oran %2,6‟da kalmıĢtır. Dünya ticaret hacmi, 

2008‟de %2,9 artıĢ gösterirken 2009‟da %11 daralmıĢtır. 2009 yılında dünya, 

geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ekonomiler hem ihracatta hem de ithalatta daralma 

yaĢamıĢtır. ĠĢsizlik oranı, ABD‟de 2008‟de %5,8 iken 2009‟da %9,3‟e yükselmiĢtir. 

Türkiye ekonomisi de küresel krizden yabancı sermaye ve dıĢ kaynak giriĢinde 

azalma, iç kredi oranında düĢme, ekonomiye duyulan güvende azalma ve ihracat 
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hacminde azalma gibi kanallardan önemli ölçüde etkilenmiĢtir. Krizin Türkiye 

ekonomisi üzerinde en etkili olduğu kanal, dıĢ ticaret kanalı olmuĢtur. DıĢ ticaret 

hacmi 2008‟e kadar artıĢ gösterirken, 2009‟da daralma göstermiĢ ve bu daralma 

2010‟da da devam etmiĢtir. ĠĢsizlik oranı, 2008‟de %11 iken 2009‟da artarak %14 

seviyesine ulaĢmıĢ, 2010‟da ise azalarak %11,9 olarak gerçekleĢmiĢtir.  

Post Otistik Ġktisat Hareketi, Neo-klasik iktisat kuramının varsayımları ve 

metodolojisini eleĢtirerek son dönemde yaĢanan küresel ekonomik krizin 

sinyallerinin iktisatçılar tarafından algılanamamıĢ olması, bir bakıma eleĢtirilerindeki 

haklılıklarını doğrulamaktadır. Bu kriz, bir değiĢimin olması için bir fırsat 

yaratmıĢtır; piyasa sisteminin iĢlerliğini yitirdiğinden yeni bir iktisat kuramı 

gereklidir. Ancak bu, Neo-klasik iktisadın yerine baĢka bir sistemin getirilmesi değil 

eksik ya da hatalı varsayımlarının minimuma indirilerek çoğulcu bir bakıĢ açısı, 

sisteme duyulan ihtiyaçtır.  

Türkiye‟nin genç nüfusu üniversite eğitiminde en çok para getirecek meslekleri 

seçmektedir. 1950‟lerden günümüze mühendislik, tıp eğitimi, sağlık alanları popüler 

olmuĢtur. 1990‟larda teknik bilimlerde okuyan bireyler, bankaların yüksek ücret 

politikasıyla finans alanında çalıĢmaya baĢlamıĢlardır. Post Otistik Ġktisatçıların aĢırı 

matematik kullanımına eleĢtiri getirmesinin altında, matematik temelli insanların 

ekonomide söz sahibi olmasının sağlanması yatabilmektedir. Matematik gibi mutlak 

doğruları olan bir alanın Neo-klasik iktisadın temelinde olmasıyla birlikte serbest 

piyasa ekonomisine geçiĢ süreci hızlandırılmıĢtır. 1980 yılında yapılan ekonomik 

politikalar Türkiye‟yi kapitalizme oldukça yaklaĢtırmasına rağmen kapitalist bir ülke 

olmamıĢtır.  

Türkiye‟nin ekonomik altyapısının serbest piyasa ekonomisine uygun olmadığı 

halde bu geçiĢin sağlanmasına yönelik çabalar otistik bir davranıĢtır. Dolayısıyla 

ülkede görülebilecek bir krizin sebebi olarak sistem gösterilebilecektir. Kısa vadeli 

düĢünceler ekonomik istikrarı sağlayamamakta ve her an kriz riski oluĢmaktadır.  

Türkiye‟de yaĢanan 2000 ve 2001 krizleri piyasa için “iyi bir öğretmen” rolünü 

üstlenmiĢtir. Bundan sonraki dönemlerde bir daha krizlerin yaĢanmaması için 

istikrarı sağlayıcı bütün tedbirlerin alınmasına büyük özen gösterilmiĢtir. Bu tedbirler 

arasında Güçlü Ekonomiye GeçiĢ Programı ve AB Kriterleri sayılabilmektedir. 
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Siyasi ve ekonomik istikrarın sağlanmasıyla daha hızlı, uygulanabilir, uygun 

politikalar izlenerek Türkiye‟nin kendine has piyasa sistemi oluĢabilecektir. Post 

Otistik Ġktisatçılar Neo-klasik kuramın serbest piyasa sisteminin revize edilmesi 

gerektiği savunmuĢlardır. Aynen bunun gibi Türkiye kendine özgün bir sistemi 

benimsemelidir. 

2000 ve 2001 krizlerinden belli dersler çıkaran Türkiye bankacılık sisteminde 

yaptığı düzenlemelerle 2008 global krizinden birçok geliĢmiĢ ülke kadar 

etkilenmemiĢtir. Finans kurumlarından hiçbirinde iflas durumu görülmemiĢtir. Bu 

kriz sürecinde fırsat yaratanlar olmuĢtur. Kredi derecelendirme kuruluĢları kendi 

paralarının bulunduğu ülkelere yüksek notlar vermeye devam ederek Post 

Otistikçilerin eleĢtirdiği gerçekçilik sorunun ciddiyetini göstermiĢtir. Dolayısıyla 

insanların sistemden ötürü bu denli özgürleĢmesi, binlerce insanın ekonomik kayıp 

yaĢamasına neden olmuĢtur. Bu da iktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğinin 

giderek azaldığını göstermekte ve tartıĢılması gereken bir konu yapmaktadır. 

Türkiye‟de bu konu çok fazla tartıĢılmasa da iktisat biliminin değiĢmesiyle yani 

revize ilgili olarak bazı görüĢler bulunmaktadır. Bu görüĢler Neo-klasik kuramın 

hatalı varsayımlarının minimuma indirilerek kabul edilmesi ve yeni bir iktisat 

anlayıĢının benimsenmesi gerektiği yönünde iki eksende geliĢmiĢtir. 
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