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Sunuş

2007 yılında Maastricht Üniversitesindeki bir toplantıda 
dünyanın sayılı kalkınma iktisatçılarından Stefan Dercon’a 
sosyal sermaye kavramı üzerinde çalıştığımı söylediğimde, 
bana sorduğu sorular hâlâ aklımda: “Sen de mi kurumlar 
üzerinde çalışıyorsun (Dani Rodrik ve Daron Acemoğlu’nu 
referans göstererek)?”, “Türk iktisatçıların kurumsal iktisada 
olan bu ilgisi nereden kaynaklanmakta?”. Ben o zaman bu 
soruya yanıt verememiştim. Aslında bu soruya hâlâ net bir 
cevabım yok. Kurumsal iktisat, Türk iktisatçılarını bir şekilde 
cezbediyor. Kim bilir belki de Türkiye’de ekonomik, toplumsal 
ve siyasal kurumların hiçbir zaman tam anlamıyla işler durumda 
olmaması nedeniyle içimizde bir ukde kalmış olabilir.  

Araştırmanın büyülü dünyası nedense beni hep kurumlar, 
eğitim ve uzun dönem büyüme ilişkisine yönlendirdi. Bu kitap 
da bir nevi bu yönlendirmenin bir ürünü olarak görülebilir. 
Türkiye’de uzun dönem ekonomik büyüme sorunsalını 
demokratik kurumların ve eğitim sisteminin işlevsizliğiyle 
bağdaştırdığım bu kitabı, çuvaldızı kendimize batırma zamanının 
geldiğini düşünerek yazdım. Türkiye ekonomisi büyüdü ama 
ahlaksızca. Bu durumdan farklı şekillerde yararlanan hemen 
herkesi kıskacına alan ahlaksız büyüme ortamını sonlandıracak 
olanlar yine bizleriz. Bu nedenle bu kitapta ahlaksız büyüme 
kavramının ne ifade ettiğini kısaca anlatıp, son ahlaksız büyüme 
sürecinin yapı taşlarının nasıl oluştuğu üzerinde durdum.

Bu kitabın taslağını, içeriğin zenginleşmesi ve anlatımın 
sadeleştirilmesi açısından görüşleri oldukça yararlı olan, yakın 
çevremdeki bir düzine kadar kişi okudu. İsim zikretmeden 
kendilerine teşekkürü borç bilirim.

İ.S.A., Ocak 2018, Ankara





1

Giriş

Murathan Mungan “Bu ülkenin resmî dini ikiyüzlülüktür.” 
derken; Şevket Pamuk, yolsuzluğun, düzenin kendisi olduğunu 
söylerken; Ayfer Tunç, bir ahlak buhranında yaşadığımızdan 
bahsederken; Gülse Birsel, Yalan Dünya’daki kurgunun 
ve karakterlerin, ülkede olanlardan daha ciddi ve ahlaklı 
olduğundan dert yanarken; Hakan Günday, Zargana’da 
“Matematiği kuvvetli değildi fakat çıkarlarını hesaplamasını 
iyi bilirdi.” cümlesini sarf ederken farkında olmadan Türkiye’yi 
yıllardır yiyip bitiren ancak, adı konulamayan bir kavramı tasvir 
ediyor aslında. Ben bu kitapta bu kavramın adını koyuyorum: 
ahlaksız büyüme.

Ekonomimiz büyüdü ahlaksızca ve bir ahlaksız büyüme 
sürecinden diğerine sürüklenirken hepimizi bir kara delik misali 
içine çekerek. Ahlaksız büyüme kimimize erzak torbası, kimimize 
iş, kimimize maaş zammı, kimimize kömür yardımı, kimimize 
faiz rantı, kimimize arsa rantı, kimimize de sattığımız oylarımız 
karşılığı aldığımız para olarak döndü. Bu nedenle ahlaksız 
büyümeye göz yumduk toplum olarak. 1960’ta Aziz Nesin’in 
Zübük’ünü okuduk güldük; 1980’lerde Kemal Sunal’ın Zübük’te 
canlandırdığı Zübükzade İbraam’a güldük; yine 80’lerde Şener 
Şen’in Namuslu’da canlandırdığı Ali Rıza karakterine güldük ve 
1990’larda Kemal Sunal’ın Koltuk Belası’nda canlandırdığı Zühtü 
Kaya’ya güldük. Bunlara gülerken, aynı zamanda düşündük 
ama düşündüklerimiz konusunda hiçbir şey yap(a)madık. Kısa 
dönem getirileri, uzun dönem getirilerin hep üzerinde tuttuk. 
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Yalana, haksızlığa, hukuksuzluğa sırf bu kısa dönem kazançlar 
için dur diyemedik. Sonuçta hepimiz ahlaksız büyüme sürecinin 
bir parçası olduk.  

 Aziz Nesin 1960’ta “Zübük: Kağnı Gölgesindeki İt” adlı 
romanında şu satırları yazmıştı: “Şimdi çok iyi anladım ki, Zübük 
bir tane değil, biz hepimiz birer zübüğüz. Bizim hepimizin içinde 
zübüklük olmasa, bizler de birer zübük olmasak, aramızdan böyle 
zübükler büyüyemezdi. Hepimizde birer parça olan zübüklük 
birleşip işte başımıza böyle zübükler çıkıyor. Oysa zübüklük 
bizde, bizim içimizde”. Ne yazık ki bu satırlar, üzerinden 50 
yıl geçmesine karşın hâlâ güncelliğini koruyor. Sizce çuvaldızı 
kendimize batırmanın zamanı gelmedi mi?  

Ahlaksız büyüme süreçlerinin evrilerek yerleşmesindeki 
nedenlerden birisi Türkiye’de demokratik kurumların 
hiçbir zaman tam anlamıyla bağlayıcı olmamasıdır. Zaten 
bu nedenle kitapta demokratik kurumlar ve uzun dönem 
büyüme arasındaki ilişkiye vurgu var. Türkiye’de demokratik 
kurumların özü olan hukukun üstünlüğü ilkesi hiçbir zaman 
tam anlamıyla uygulanmamıştır. Hukuk defalarca egemen 
sınıfların çıkarları doğrultusunda esnetilmiş, bireylerin hukuk 
önünde eşit olmadığı bir toplumsal ve ekonomik yapıya 
zemin hazırlanmıştır. Hukuk kurumunun bağlayıcı olmadığı ve 
cezalandırma kurumunun ağır aksak çalıştığı bir coğrafyada 
ahlaksız büyüme kolay yeşerir. Bunun nedeni “Yapanın yanına 
kar kaldı.” anlayışıdır. Uzun dönemde bu anlayış bireylerin, 
firmaların ve kurumların beklentilerini değiştirecek ve iktisadi 
oyuncular kısa dönemli çıkarlar için küçük hukuk dışı kaçamaklar 
yapacaklardır. Hukukun bağlayıcı olmadığı bir toplumda, 
küçük kaçamaklar zamanla büyük hukuksuzluklara dönüşürler. 
Ahlaksız büyüme sürecinden yararlanan insanlar kısa dönemli 
getirileri yitirmemek için bu sürece dur diyemezler. Bu nedenle 
Türkiye’nin, özellikle çok partili düzen sonrasındaki döneminin 
ekonomik büyüme hikâyesi, bir ahlaksız büyüme evresinden 
diğerine savrularak gelişen bir süreçtir aslında.     
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Ancak, ben bu kitapta sadece son ahlaksız büyüme süreci 
üzerinde durdum. Bunun basit bir nedeni var: sadece son 
ahlaksız büyüme dönemini birebir gözlemleyerek yaşıyorum. 
2000 sonrası filizlenmeye başlayan ve son 15 yılda hızlı bir 
şekilde gelişen son ahlaksız büyüme sürecini incelemek ve 
düşüncelerimi daha kolay ve anlaşılır bir şekilde aktarmak için 
aşağıdaki altı evreye kısaca değinelim. 

1. Ekonomik çıkar ağı genişlediği sürece sistem, kısa 
dönem ekonomik büyüme yaratır. 2000’li yılların başında 
filizlenmeye başlayan son ahlaksız büyüme süreci, 2001 
yılındaki ekonomik krizden hemen sonra hızlı ekonomik 
toparlanma ile başlamıştır. 2003-2006 yılları arasında %7 
civarında ortalama büyüme hızı yakalanmıştır. Bu süreç 
aynı zamanda yeni muhafazakâr egemen bir sınıf yaratmak 
için geniş bir iktisadi ve siyasi çıkar ağı kurma çabalarına 
da sahne olmuştur. Bu dönemde hem bir önceki ahlaksız 
büyüme sürecinin egemen sınıfları ile mücadele edebilecek 
yeni bir  muhafazakâr sınıf yaratılmış, hem de bireyleri küçük 
çıkar ilişkileriyle yavaş yavaş kendine bağlayan bir yapı 
oluşmuştur. Dolayısıyla, son ahlaksız büyüme dönemi 2001 
ekonomik kriziyle başladı ve takip eden beş yıl içerisinde 
serpildi dersek yanlış olmaz.

2. Bu kısa dönemli büyüme aslında bir aldanmadır. Ahlaksız 
büyüme süreçlerinin en büyük sırrı, kısa dönemde yaratılan 
ekonomik büyüme hikâyesine, uzun dönemde toplumun 
geniş kesimlerini inandırmaktadır. 2003-2006 yılları 
arasında yakalanan yıllık ortalama %7’lik ekonomik büyüme 
“geleceği parlak güçlü Türkiye” hikâyesinin oluşturulmasına 
hizmet etmiştir. Oysa 2007-2016 yılları arasındaki yıllık 
ortalama ekonomik büyüme hızı %3,6; 2003-2016 yılları 
arasında %4,6'dır. Türkiye’nin 30 senelik ortalama büyüme 
hızının %4,5 civarında olduğunu düşünürsek aslında son 
10 yılın, öncesindeki 20 yıldan çok da farklı olmadığını 
görüyoruz. Yine ortalamaya dönmüşüz. Son on yılda borç 
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dinamiklerinin hızla değiştiği, temerrüde düşme riskinin özel 
sektöre devredildiği, kısa vadeli borçların oranının her geçen 
yıl arttığı, borç-güdümlü (Erinç Yeldan’ın tabiriyle) ve inşaat-
güdümlü bir ekonomik büyüme stratejisinin benimsendiği 
yeni bir iktisadi yapı gelişti. Bu yapının gelişmesinde hem 
2001 ekonomik krizi, hem de 2007 dünya ekonomik krizi 
sonrasında oluşan bol ve ucuz paranın etkisi vardır. Kitabın 
3. Bölüm’ü yukarıda bahsettiğim dönüşümü daha ayrıntılı 
olarak ele almaktadır. Son ahlaksız büyüme sürecinin 
başında yakalanan kısa dönem hızlı ekonomik büyüme 
bir aldanmadır. Sanayisizleşmeye yol açan borç ve inşaat 
güdümlü büyüme stratejisi uzun dönemde sürdürülemez. 
Yeni ekonomik yapının ana yakıtı olan bol ve ucuz para 
suyunu çekmeye başladığında neredeyse tüm ekonomik 
göstergeler bozulmaya başlamıştır.

3. Ahlaksız büyüme sürecine dâhil olan bireyler (ve firmalar) bu 
aldanma ve karşılıklı çıkar ilişkisi nedeniyle sistemin yarattığı 
olumsuzluklara karşı duramazlar. Kısa dönem ekonomik 
büyüme iktisadi ve siyasi anlamda güçlü yeni bir muhafazakâr 
sınıf oluşturmuş ve pastadan pay kapmak isteyen bireyleri 
ve ekonomik oyuncuları ahlaksız büyüme sürecinin içine 
katmıştır. Ahlaksız büyüme bizlere iş, aş, terfi, faiz rantı, arsa 
rantı, bedava kömür, erzak paketi ve benzeri yollarla geri 
dönmüştür. Bu getirileri yitirmek istemeyen bizler, ahlaksız 
büyüme süreci evrilirken yaşanan onlarca haksızlığa ve 
hukuksuzluğa dur diyemedik. Yeni yaratılan muhafazakâr 
sınıf, toplumun bu davranışını iyi okumuş ve demokratik 
kurumları ve eğitim sistemini reform adı altında ve kendi 
çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmeye başlamıştır. 
Açıkçası, hukuk ve eğitim sistemi şu anda gözlemlediğimiz 
çıkmaza hepimizin gözleri önünde yavaş yavaş sürüklendi ve 
biz buna dur diyemedik.  
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4. Dış etkenler, karşılıklı çıkar ilişkilerinin zedelenmesi ve 
sistemin yarattığı olumsuzlukların sürdürülemez hale gelmesi 
nedeniyle ahlaksız büyüme süreci çökmeye başlar. Ahlaksız 
büyüme sürecini yöneten muhafazakâr egemen sınıf son on 
yılda kapsamlı bir dönüşüme girişmiştir. İlk etapta hukuk ve 
eğitim sistemi reform adı altında ele geçirilmiş ve bir sonraki 
adım için zemin hazırlanmıştır. Daha sonra bir önceki ahlaksız 
büyüme döneminin egemen sınıfları tasfiye edilmeye 
başlanmıştır ancak, siyasi ve iktisadi olarak çok güçlenen 
yeni muhafazakâr sınıf, kendi içerisinde de bir bölünme 
yaşamıştır. 2013 yılı ve sonrasında yaşananlar iki muhafazakâr 
sınıf arasındaki güç mücadelesi olarak nitelendirilebilir. 

5. Demokratik kurumlar ve eğitim sistemi kaygan bir zemine 
kurulu olduğu için ahlaksız büyüme sürecini kıracak dinamikler 
oluşamaz. Bu kitap nispeten karamsar bir dille yazıldı. Bunun 
en önemli nedeni demokratik kurumların temeli olan hukuk 
ve eğitim sisteminin şu an içinde bulunduğu aciz durumdur. 
Son on yılda hukuk ve eğitim sistemi defalarca değiştirilmiştir. 
Bu değişikliklerin uzun dönem etkileri araştırılmadığı için her 
yapılan değişiklik, sistemin dengesini biraz daha bozmuştur. 
Hukuk ve eğitim sistemi sık ve kapsamlı değişikliklere maruz 
kaldığı için, sistemin, üzerinde kurulu olduğu zemin giderek 
kayganlaşmıştır. Aslında bu durumun bir de çok uzun 
dönem belirleyicileri bulunmaktadır. Türkiye’de demokrasi 
anlayışının yüz yıl bile olmayan geçmişi defalarca kesintiye 
uğramıştır. Bir diğer ifadeyle Türkiye’de demokrasi hiçbir 
zaman kurumsallaşamamıştır. 

6. Ahlaksız büyüme sürecinin dinamikleri kırılamadığı için yeni bir 
ahlaksız büyüme süreci filizlenmeye başlar. Hukuk ve eğitim 
sisteminin kaygan bir zemine kurulu olması ve demokrasinin 
hiçbir zaman olgunluğa ulaşamaması nedeniyle ahlaksız 
büyüme sürecinin yarattığı kısır döngülerin kırılması zordur. 
Bu nedenle özellikle çok partili düzene geçtikten sonraki 
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ekonomik büyüme süreci, bir ahlaksız büyüme sürecinden 
diğerine savrulan tek bir süreç olarak da algılanabilir. Zaman 
içerisinde egemen sınıflar, rejim, insanlar, kurumlar ve dünya 
değişmiş ancak, hiçbir zaman ahlaksız büyüme süreçlerinin 
yarattığı kısır döngü kırılamamıştır. Bunun en önemli kanıtı 
Aziz Nesin’in 50 yıl önceki yazdıklarının bugün aynen 
geçerli olmasıdır. Belki bu ahlaksız büyüme dönemi yakında 
sonlanacak ama bu süreçte siyasi ve iktisadi oyuncuları farklı 
olan bir yenisi filizlenecek.    

Çok partili düzene geçtikten sonraki ekonomik büyümeyi 
birkaç ahlaksız büyüme sürecine bölerek inceleyebiliriz. 60-70 
yıllık süreçte kişiler, kurumlar, egemen sınıflar, ekonomik model 
ve politikalar değişmiştir ancak, yukarıda altı adımda anlattığım 
ahlaksız büyüme hikâyesi bakidir. Ahlaksız büyüme süreçlerinin 
yarattığı kısır döngüyü kıramadığımız için Türkiye’nin kişi başına 
düşen milli geliri 60 yıldır Amerika’nın kişi başına düşen milli 
gelirinin %20 ile %25’i arasındaki dar bir aralığa sıkışmıştır ancak, 
pek çok insan bu basit saptamaya kayıtsız kalmaktadır.  

Bu kitaptaki düşünceler kuramsal anlamda kurumsal 
iktisattan, evrimsel iktisada; ekonomik büyüme ve kalkınma 
iktisadından, iş döngüsü kuramlarına kadar farklı kuramsal 
altyapılardan beslenmiştir ancak, düşüncelerin kolay anlaşılması 
ve kitabın kurgusunun kolay takip edilebilmesi için kuramsal 
tartışmalardan kaçındım. Benzer bir niyetle metin, ayrıntılı 
tartışmalardan ve kaynaklardan arındırılmıştır. Tüm ayrıntılar son 
not şeklinde düzenlenerek kitabın arkasına eklenmiştir.     

Bu kitap üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde ahlaksız 
büyüme kavramını basitçe açıklamaya çalıştım. Bu bölüm rekabet 
eden teknolojiler yazınından etkilenen kuramsal bir tartışma da 
içermektedir. Ahlaksız büyüme süreci dinamiklerini kırabilmek 
için elimizdeki en önemli anahtar, hukuk ve eğitim. Bu nedenle 
kitabın ikinci bölümünü, siyasal ve ekonomik kurumlar ve uzun 
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dönem ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye ayırdım. Bu bölümde 
dile getirdiğim fikirlerle, demokratik kurumların Türkiye’de hiçbir 
zaman kurumsallaşamadığını savunuyorum. Türkiye’de hukuk 
ve eğitim sisteminin maruz kaldığı değişiklikleri de bu çerçevede 
irdeleyerek “Kimin hukuku ve kimin eğitimi?’’ diye soruyorum.  

Kitabın üçüncü bölümünü Türkiye’de 2000’li yılların başında 
filizlenen son ahlaksız büyüme döneminin basit iktisadına 
ayırdım. Bu bölümde borç-güdümlü ve inşaat-güdümlü büyüme 
stratejisinin kısa dönemde ekonomik büyüme yarattığı ancak, 
uzun dönemde bunun sürdürülebilir bir strateji olmadığını 
vurguluyorum. Bu bölümün can alıcı noktası, Türkiye’nin 
geleceğinin, sanılanın aksine pek de parlak olmadığıdır. Bunun 
nedeni de ahlaksız büyüme süreçlerinin yarattığı kısır döngüden 
kurtulmanın anahtarları olan hukukun ve eğitimin son ahlaksız 
büyüme evresinde oldukça yıpratılmış olmasıdır. Hukuk ve eğitim 
sisteminin bir kalkınma aracı olarak tekrar işlev kazanması yıllar 
alacak bir süreçtir. Her şeye karşın karamsar bir kitaba, iyimser 
bir sonuç yazdım.       
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Ahlaksız Büyüme

Demokratik kurumların ve hukukun üstünlüğü kavramının 
uzun (ve çok uzun) dönem ekonomik büyüme ile ilişkilendirildiği 
oldukça gelişmiş bir iktisat yazını var. Hukuk kurumu, ekonomik 
beklentileri ve davranışları etkileyerek ve insanlar arasındaki 
genel güven duygusunu besleyerek, ekonomik sistemin daha 
sağlıklı çalışmasını sağlayabilir. Türkiye’de “reform” adı altında 
devamlı değişen yasalar, kurumlar için kaygan bir zemin 
oluşturmaktadır. Bu kaygan zemin, kurumların bağlayıcılığını 
tehdit ederek uzun dönem büyümeye engel olan “ahlaksız 
büyüme” ortamı yaratmaktadır. 

Ahlaksız büyüme kavramının, Türkiye’de sosyo-ekonomik 
değişimin daha zengin bir şekilde irdelenmesi için bir gereksinim 
olduğunu düşünüyorum. İlk bakışta masum gibi görünen bu 
kavramın, son 15 yıldaki ekonomik büyüme sürecini iyi bir 
şekilde ifade ettiğini düşünüyorum. Hatta daha da ileri gidip, 
çok partili düzen sonrasındaki ekonomik büyüme sürecinin, bir 
ahlaksız büyüme sürecinden diğerine savrularak gerçekleştiğini 
söyleyebilirim. 3. Bölüm’de son ahlaksız büyüme sürecinin iktisadi 
yapı taşlarını (sanayisizleşme-inşaat-borç-işsizlik-inovasyon) biraz 
daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz; ama önce ahlaksız büyümenin 
pratiğine bakalım.

Ahlaksız Büyümenin Pratiği

Gündelik yaşantımızda Türkiye’de ahlak mefhumunu 
sorguladığımız pek çok olayla karşılaşıyoruz:

 • Firmanın, görüp beğendiğiniz ve satın aldığınız bir üründen 
farklı bir ürün getirip, yanlış hatırladığınızı savunarak ürünü 
zorla teslim etmeye çalışması;
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 • Bindiğiniz taksinin fazladan para almak için farklı bir 
güzergâh izlemesi (bahane hazır: trafik), ya da gündüz 
olduğu halde bilerek gece tarifesi uygulaması (bahane hazır: 
dalgınlık), ya da şoförün verdiğiniz 50 TL’yi el çabukluğuyla 
5 TL ile değiştirmesi (5 ve 50 TL arasındaki bu benzerlik 
öyle bir noktaya ulaşmış olacak ki Merkez Bankası 5 TL’lik 
banknotlarda renk değişikliğine gitmek durumunda kaldı);

 • Elektronik tartının eksik tartması, ya da semt pazarında 
kullanılan demir ağırlıkların içini oymak suretiyle eksik 
tartmak ve küçük haksız kazançlar elde etmek;

 • Evinizde yapacağınız onarım için anlaştığınız işçinin hiç 
gelmemesi, nedeni sorulduğunda ise daha fazla para veren 
başka birine gidildiğinin söylenmesi;

 • Yapılan bir inşaat işi için kapora ya da peşin para 
ödenmesinden sonra işçilerin ortadan kaybolması;

 • Haddinden fazla iş almak, işe başlayıp müşteriyi bağladıktan 
sonra işin haftalarca bitirilememesi, kısaca iş aktine (sözlü de 
olsa) uymamak;

 • Ödediğiniz trafik cezası için yazılan makbuzun birkaç kez 
kıvrılarak verilmesi, arabanıza binip giderken, bir bakayım 
diye makbuzu açtığınızda, makbuzun tamamen boş 
olduğunun görülmesi;

 • Çeklerin karşılıksız çıkması;

 • Musluk tamircisinin ya da elektrikçinin evinizdeki basit 
tamirat karşılığında çok yüksek fiyat talep etmesi;

 • Polisin rüşvet istemesi; tapu işlemlerinin neredeyse rüşvetsiz 
halledilemiyor oluşu.

Eminim siz de yukarıdakilere benzer deneyimler yaşamışsınız-
dır. Kişisel yaşanmışlıkların genelleştirilmesi elbette çok kolay de-
ğil. Bu nedenle toplumdaki yolsuzluğun boyutunu ölçen yolsuz-
luk algı endeksine (corruption perception index) bir göz atmak 
yararlı olacaktır. Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından 2016 
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yılında hazırlanan ve yolsuzluğa karşı ulusal bütünlüğü inceleyen 
rapora ve Küresel Yolsuzluk Dosyası’na göre:1  

 • Türkiye’deki katılımcıların %68’i devlet kurumlarında 
yolsuzluk ve rüşvetin önemli bir sorun olduğunu düşünüyor;

 • 2013’te katılımcıların %66’sı siyasi partilerin, % 56’sı medyanın, 
%55’i meclisin, %50’si iş dünyasının yolsuzluktan ve rüşvetten 
etkilendiğini düşünüyormuş. Bu göstergeler 2017’de %40-45 
aralığına çekilmiş durumda; 

 • Katılımcıların %18’i eğitim hizmeti veren bir devlet yetkilisine, 
%23’ü işsizlik maaşı almak için bir devlet yetkilisine ve %20’si 
mahkemelerde işini halletmek için yetkili devlet görevlisine 
rüşvet verdiğini itiraf etmekte;

 • Farklı kurumlardaki devlet çalışanlarına rüşvet verme oranı 
2017’de ortalama %20; 2012’de ortalama %21; 2011’de ortalama 
%33;

 • 2002-2007 yılları arasında Türkiye’de rüşvet verme oranı %4-7 
aralığındayken, 2010 sonrasında %20-30 aralığına oturmuş 
durumda;

 • 2002-2007 yılları arasında Türkiye’de rüşvetin arttığını 
düşünen insanların oranı %30-40 civarındayken, 2012 yılında 
bu oran %50’nin üzerine çıkmıştır. 

 • Ama en önemlisi, devletin yolsuzlukla mücadelesini etkisiz 
bulanların oranının %44 oluşudur. 2013’te bu oran %55’ti.

Kişisel gözlemleri genelleştirme yolunda yardımcı olması 
açısından tamamen farklı bir alanda (spor) gazetelerde çıkan 
onlarca haberi kullanabiliriz. Örneğin, 

 • Futbolda rüşvet skandalı sonucunda Fenerbahçe ve Beşiktaş, 
Avrupa kupalarından men edildi. Türkiye’nin resmî kurumu 
“Türkiye Futbol Federasyonu” bu sorunu çözmekte o kadar 
yetersiz kaldı ki Avrupa’nın resmî kurumu UEFA müdahale 
etmek zorunda kaldı (Türkiye’deki resmî kurumların 
işlevsizliğine güzel bir örnek);
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 • Atletizmde ortaya çıkan doping olayı, deneyimli deneyimsiz 
50 kadar atletin karıştığı bir skandala dönüştü. Hatta Fransız 
L’Equipe gazetesi “doping volkanı” olarak nitelendirdiği 
bir şemada Türkiye’yi 50 dopingli atlet ile başa yerleştirdi 
(Türkiye’yi 43 doping vakası ile Rusya; 14 vaka ile Kenya takip 
etmekte). 2   

 • Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya, 652. 
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşen (ve aralarında 
başpehlivanların da bulunduğu) 19 pehlivanda dopingli 
maddeye rastlandığını açıklamıştı. 3

 • Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’na göre doping listesinde 
2010’lu yıllarda hep ilk 10’da yer alıyoruz.4

Yukarıdaki örneklerin ardında gizli bir genelleştirme yatıyor. 
Ahlaksız büyüme, siyasetten spora, gündelik yaşamımızın 
her alanına nüfuz etmiş durumda. Yani kişisel özelliklerden, 
eğitimden, meslekten ve bu süreci etkileyebilecek pek çok 
etmenden bağımsız olarak, Türk toplumunun her kesimine 
yayılan bir ahlaksızlıktan bahsediyorum. Türkiye’de ne yazık 
ki bir ahlak (ahlak, iş ahlakı, siyasi ahlak vs.) sorunu var ve bu 
“ahlaksızlık” olgusu kültürel, toplumsal ve ekonomik yapının bir 
parçası haline gelmiş; genetik kodumuza işlenmiş. Kopya çekmek, 
rüşvet vermek, yalan söylemek ve vergi kaçırmak gibi ahlak 
kuralları ile bağdaştırılamayan eylemler (yasalara aykırı olsun 
ya da olmasın) hep affedildi; önemsizleştirildi. Bu affedilmeler 
ve önemsizleştirme sonucunda “ahlaksızlık” iş yaşamında ve 
gündelik yaşamımızda önce içselleşmiş sonra da meşrulaşmıştır. 
İşte bu meşrulaşmanın ifadesidir ahlaksız büyüme.

Ahlaksız büyümenin iki dinamiğini, içselleşmeyi ve 
meşrulaşmayı, bir örnekle açıklayalım. Bugün Türkiye’deki pek 
çok üniversitede, sınavlarda kopya çekmenin herhangi bir cezai 
yaptırımı yoktur. Öğrenci dersten kalır ama çok az durumda 
disiplin cezası alır. Aslında kâğıt üstünde bir disiplin cezası vardır 
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ama uygulamada yoktur. Bir önceki bölümde kısaca değindiğim 
yasaların (ya da kurumların) bağlayıcı olmaması durumuna 
güzel bir örnektir aslında bu. Disiplin cezaları karşısında yargı 
yolu açıktır. Öğrencilerin disiplin cezalarına karşı açtığı davaların 
büyük çoğunluğunda lehlerine karar çıktığı için disiplin cezaları 
uygulanamaz hale gelmiştir. Burada yargı kararı, aslında 
öğrenciye davranışını değiştirmemesine neden olacak bir işaret 
göndermektedir: dava açarsan büyük olasılıkla kazanırsın. Bu 
işareti doğru okuyan öğrenciler için kopya çekmek artık yasal 
yaptırımı olmayan bir fiildir. Bu işareti doğru okuyan üniversite 
yönetimi için de benzer bir durum söz konusudur. Davaların 
genelde aleyhlerine sonuçlandıklarını gözlemleyen yönetim, 
bir süre sonra dava süreciyle uğraşmanın vakit kaybı olduğunu 
anlayacak ve davranışını değiştirerek kopyaya karşı cezai bir 
işlem uygulamama yolunu seçecektir. Herhangi bir ahlaksızlık 
durumunda ya da yasa dışı eylemde cezalandırılmadığımızı 
hissettiğimizde, aslında o eylemi içselleştirmiş oluruz. Kopya 
çektiğimiz zaman toplumsal dışlamaya (ya da ayıplamaya) 
maruz kalmıyorsak ve üstüne üstlük cezai bir yaptırım da 
uygulanmıyorsa zaman içinde kopya çekmek eylemi içselleşir. 
Rüşvet ve vergi cezaları için de benzer örnekler eşliğinde 
ahlaksızlığın içselleşmesinden söz edilebilir. 

Bu içselleşmeden kurtulmanın en etkili yolu bağlayıcılığı olan 
bir cezai yaptırım sistemi kurmaktır ancak, Türkiye’deki hukuk 
sisteminin günümüzdeki durumunu düşündüğümüzde bu pek 
olası görünmemektedir. Kopya çekmek eylemine benzer pek çok 
genel ahlak dışı eylem için hukuk, bağlayıcılığını yitirmiştir. Sonuç 
olarak ahlaksız büyüme, ortamı meşrulaşmıştır.

Basında çıkan gündelik haberler Türkiye’de hukukun bağlayıcı 
olmamasıyla ilgili sayısız örnekle doludur. Örneğin, sosyal 
güvenlik sistemi prim borçları ve faizleri defalarca affedilmiştir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ocak 2014’te torba yasa 
tasarısına eklenen maddeyle Genel Sağlık Sigortası kapsamında 


