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ÖNSÖZ

Dünya genelinde birçok ülkenin ulusal gelirinin artış eğili-
minde olduğu bilinmektedir ancak,  artan ulusal gelirlere rağmen 
toplumsal uyum, yüksek gelirli ülkeler de dâhil olmak üzere yok-
sulluk ve eşitsizlik tarafından tehdit edilmektedir. Diğer taraftan 
kadının rolü, cinsiyet veya aile gibi konular hem toplumsal hem 
de ekonomik yönleriyle hâlâ tartışmalıdır. Gelir veya metalar, 
refahımızın yalnızca maddi kaynaklarıdır. Gelir, mutluluk veya 
yaşam tatmininin mutlak belirleyicisi olarak kabul edilemez. Sen 
(2004), refahın insanın iyi bir hayat sürmesine olanak sağlayan 
fonksiyon ve kapasite dizisine bağlı olduğunu ifade eder. 

Yirminci yüzyıl sanayi toplumlarının en belirgin özelliği sos-
yal politikalarda yaşanan gelişme ve devletin sosyal politikadaki 
hızla artan sorumluluğudur. Siyaset felsefesinin zaferi olarak 
kabul edilen refah devleti, sosyal politika çabalarının birikimidir. 
Kökenlerini farklı tarihsel miraslardan alan refah rejimleri, geli-
şimsel çizgiler açısından farklılık göstermişler ve içinden geçtik-
leri tarihsel süreç, farklı refah rejimlerinin oluşmasına kaynaklık 
etmiştir. Refah devleti tanımlaması, içermiş olduğu politika ve 
programlar ya da birey, aile ve devlet algısı kapsamında farklılık 
gösterebilmektedir ve bu nedenle refah devletinin tek bir yapı 
olduğu düşünülemez. Bunun bir sonucu olarak refah devleti li-
teratürü, genellikle refah rejimlerini açıklamak veya sınıflandır-
mak üzerine odaklanmıştır. Her biri farklı bir refah kapitalizmi 
dünyası sunan refah devletleri, barındırdığı belirgin farklılıklara 



xii

rağmen çeşitli varoluşsal benzerlikler taşımaktadırlar. Dolayısıy-
la öncelikler bakımından farklılıklar taşıyan bu rejimlerin benzer 
politika hedeflerine sahip oldukları söylenebilir. Genel olarak 
refah devleti geleneğinin ekonomik etkinliği desteklemek, tam 
istihdamı sağlamak, yoksulluğu azaltmak, sosyal risklere karşı 
bireyleri güvence altına almak, yeniden dağılım kanalıyla eşit-
sizliği azaltmak ve sosyal istikrar sağlamak gibi temel hedeflere 
hizmet etmesi beklenilebilir.

Bu çalışmada öncelikle refah iktisadına dair genel kavram-
sal bir yaklaşım sunulmuştur. Sonrasında ise nihai hedefi tüm 
üyelerinin toplam refahını en yüksek düzeye ulaştırmak olan 
refah devleti kendi geleneğindeki bazı temel hedefler açısından 
değerlendirilmiştir. Refah devletine dair niteleyici bir çerçeve 
oluşturmak adına, refah harcamalarının ekonomik etkinlikle 
arasındaki tartışmalı ilişkiyi netleştirmek, kadın istihdamı, genel 
refahın bir göstergesi olarak yaşam kalitesi ve gelir eşitsizliği 
gibi ekonomik ve sosyal durumların refah harcamalarıyla olan 
bağlantısı ortaya koyulmak istenmiştir.

Doktora tezimin gözden geçirilmesiyle hazırlanan bu çalış-
mada emeği, katkısı ve manevi desteği olan herkese teşekkür 
ederim.

Leyla Firuze Arda Özalp,
2017
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GİRİŞ

Adam Smith’in 1776 yılında yayımlamış olduğu Ulusların 
Zenginliği eseri ile modern iktisadın serüveni başlamıştır. 
Adam Smith’in düşünce sistemini kaplayan ana tema, hangi 
ekonomik ve aynı zamanda hangi toplumsal politikaların birey 
ve toplum refahını artıracağı olmuştur. Smith zenginlik veya 
refahın mahrecini, doğal yasa felsefesi içerisinde aramış ve bu 
felsefenin “özgürlük, rekabet ve kişisel çıkara” dayalı temel 
prensiplerini ortaya koymuştur. Bireysel çıkar ve toplum refahı 
arasındaki doğal uyumu, “görünmez el” ile somutlaştırmıştır. 
Birey refahı, görünmez elin tamamlayıcıları olan kurumların 
doğal işleyişinin nihai bir sonucu olarak görülmüştür. Smithyen 
düşünce geleneğinde yanıt aranan refahın nasıl ve hangi koşullar 
altında artırılacağı sorunsalının temelinde iktisat biliminin 
amacı, insan refahını ve dolayısıyla mutluluğunu artıracak 
politikalar sunmaktır. Bu bağlamda iktisadın normatif bir dalı 
olarak değerlendirilen refah iktisadı, kurumların, piyasanın veya 
çeşitli politika uygulamalarının insan refahı üzerindeki etkilerini 
ya da toplumun yapabileceği farklı tercihleri değerlendiren genel 
ekonominin bir parçasıdır.

Refah iktisadı, A.C. Pigou’nun (1920) Refah İktisadı kitabı 
ile sistemleşmiştir. Refah iktisadının fikrî alt yapısının oluştu-
rulmasında Pigou’nun katkıları büyüktür. Pigou, Refah İktisadı 
kitabı ile zenginlerden yoksullara yapılacak gelir ve servet 
transferinin toplumun toplam refahını artırdığını ifade etmiştir. 
Bu da gelirin yeniden dağılımı düşüncesine dayanak sağlamıştır.                                                                                                         
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Pigou’nun yanı sıra Vilfredo Pareto’nun teorileri de refah 
iktisadının gelişimine katkı sağlamıştır. Ana hatları ile refah 
iktisadında, pigouvian ve paretian olmak üzere iki gelenekten 
bahsedilmektedir. Pigouvian perspektifteki refah iktisadı, değer 
yargılarını önemli enstrümanları olarak kullanmış ve faydayı 
zihinsel bir ölçüm olarak değerlendiren Bentham ile aynı çizgide 
yer almıştır. Paretocu gelenek ise değer yargılarını refah iktisa-
dından ilga ederek “yeni refah iktisadı” adı altında ikinci bir çizgi 
oluşturmuştur. Yeni refah iktisadında, ordinal faydacılık ve kişiler 
arası fayda karşılaştırmasının imkânsızlığı düşünceleri etrafında 
sağlanan fikir birliği ile etik içeriklerden uzaklaşılmak istenmiş-
tir. Lionel Robbins’in itirazı ile farklı zihinlere ait durumların 
kıyaslanmasının bilimsel tavır ile uyuşmadığı gerekçesiyle terk 
edilmesi, bu iki gelenek arasındaki en temel yol ayrımı olmuştur.

Refah (welfare) kavramı ise iyi gidişat, iyi olma hali 
(well-being), mutluluğa erişme veya tatmin olarak tanımlanırken 
öncelikler ile ifade edilir. Birinin refahından bahsetmek, aslında 
onun hayatının ne kadar iyi olduğundan veya ne kadar iyi devam 
ettiğinden bahsetmiş olmaktır. Refah veya fayda, mutluluk gibi 
zihinsel bir arzu durumudur. Mutluluk, bu zihinsel durumun bir 
ifadesidir. Diğer taraftan refahın, önceliklerin veya tercihlerin 
tatmin edilmesi olduğu hususunda yaygın bir uzlaşı söz konusu-
dur, çünkü insanları mutlu yapan sosyal bir politika uygulamanın 
en iyi yolu tercihleri karşılamaktır ve refah iktisadında hâkim 
şekilde refah, tercihlerin tatmin edilmesi ile özdeşleştirilmiştir.

İyi gidişat, iyi olma hali, mutluluğa erişme veya tatmin 
olarak değerlendirilen refah kavramı, faydacı eğilimlere dayanır. 
Refahın bir göstergesi olarak faydanın ele alındığı düşüncede 
refah, kendi kendine işleyen piyasanın ürünü olarak değerlen-
dirilmiştir. Refahın önceliklerin tatmini olduğu varsayıldığında 
ve önceliklerin tatmin edileceği yerin de piyasa olacağı dü-
şüncesi nihayetinde, refah ve piyasa arasındaki bağlantı kurulur.                              
Refahın, kişilerin tutku ile bağlı olduğu kişisel çıkarları sonucunda 



3

GİRİŞ

oluşacağı saiki ile refah üretimi piyasaya atfedilmiş ve devlete 
henüz bir rol yüklenmemiştir. Pareto optimalitesi yaratabilen 
ideal bir piyasa ile insan refahının artırılabileceği düşünülmüş 
ve iyi işleyen piyasa sistemi, toplumsal refahın laytmotifi olarak 
görülmüştür.

Piyasa iyi işlediği sürece, birey ve toplum refahı için etkili 
bir araçtır ancak, eksik rekabet, eksik bilgi veya piyasa başarı-
sızlığı gibi etkenler neticesinde piyasaların ideal koşullarından 
uzaklaşması durumunda piyasalara devlet müdahalesi gerek-
mekte ve etkinliğini kaybeden piyasaların refah yaratamaması 
sonucunda refah sağlama görevi artık devlete ait olmaktadır. 
Piyasanın aksayan yanları düşünüldüğünde devlet müdahalesi, 
piyasanın varlığının ve işlerliğinin korunması açısından önemli 
hale gelmektedir. Therborn (1987), modern refah devletinin, pi-
yasa başarısızlıkları, sorunları veya anlaşmazlıkları neticesinde 
doğduğunu ve geliştiğini ifade etmiştir. Bu bağlamda devletin, 
kendi haline bırakılmış piyasadan daha etkin şekilde refah 
yaratabileceği düşüncesi ön plana çıkmaya başlamıştır. Aksak 
yönleri nedeniyle refahın yaratılmasında piyasaya olan güvenin 
zayıflaması, bu sorumluluğu devlete yüklemiştir. Devletin ise bu 
alana daha fazla girmesiyle refahın anlamındaki fayda temelli 
kaidelerin yanına eşitlik gibi sosyal sorunlar da eklenmiş ve 
refah, zenginden fakire yapılacak gelir transferi, yani yeniden 
dağıtımla ilişkilendirilmiştir. Bu bağlamda refah devletinin 
politik anlayış, bireye bakış ve en önemlisi devletin ekonomik 
ve toplumsal yaşamdaki yeri gibi konularda mevcut düşüncenin 
değişime uğramasının bir sonucu olduğu ifade edilebilir. Refah 
devletinde kamu gücü, devletin refah sağlama amacı çerçevesin-
de önemli bir enstrüman haline gelmiştir. Bu sistemde devletler 
tüm vatandaşları için, istihdam, gelir, eğitim, sağlık ve güvenlik 
gibi birtakım alanlarda belirli düzeyleri sağlamayı taahhüt 
ederler. Devlet, yaşamın devamı için çok önemli olan konularda 
refah sorumluluğunu üstlenmektedir.
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Yirminci yüzyıl sanayi toplumlarının en belirgin özelliği 
sosyal politikalarda yaşanan gelişmedir. Siyaset felsefesinin za-
feri olarak kabul edilen refah devleti, sosyal politika çabalarının 
birikimidir. Refah devleti tanımlaması, içermiş olduğu politika 
ve programlar ya da birey, aile ve devlet algısı kapsamında 
farklılık gösterebilmektedir. Tarihsel süreçler veya özellikler, 
refah devletlerinin barındırdığı farklılıklar açısından anlam ifade 
eden konulardır. Dolayısıyla “refah devleti” olarak ifade edilen 
yapı tek tip değildir ve bu bağlamda refah devleti literatürü ge-
nellikle refah rejimlerini açıklamak veya sınıflandırmak üzerine 
odaklanmıştır. Refah rejimlerini belirlemek adına refah devleti 
tipolojileri kullanılmıştır. Refah devleti çalışmaları, büyük 
ölçüde 1980’li yıllardan itibaren ortaya çıkmış ve bu dönemden 
itibaren sayıca hızla artmıştır. 

İlk sınıflandırma çalışması, Harold Wilensky ve Charles 
Lebeaux (1958) tarafından kalıntı ve kurumsal refah devletleri 
şeklinde yapılmıştır. Wilensky ve Lebeaux ayrımından sonra 
Richard Titmuss (1960) kalıntı, endüstriyel başarı, performans, 
kurumsal yeniden bölüşümcü bir refah devleti ayrımı çalışması 
yapmıştır. Esping-Andersen’in liberal, muhafazakâr (korpora-
tist) ve sosyal demokrat refah devletleri ayrımını yaptığı Refah 
Kapitalizminin Üç Dünyası (The Three Worlds of Welfare Capita-
lism, 1990) adlı çalışması ise kendisinden sonra yapılacak birçok 
çalışmanın önünü açması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. 
Esping-Andersen’in refah rejimlerinin farklılığı, piyasa, devlet 
ve aile olmak üzere üç kurumun baskınlığına dayanmaktadır. 
Liberal modelde piyasanın ağırlığı; sosyal demokrat modelde 
devletin; muhafazakâr modelde ise ailenin baskın bir rolü 
bulunmaktadır. Bu yaklaşım, ayrışmanın nedenlerini bu üç 
kurumun varlığı ile açıklamaktadır. Farklı refah rejimleri, aynı 
zamanda sıkı sıkıya entegredir. Refah rejimleri, belirli değerleri 
belirli politika ve programlarla bir araya getirirken, farklı ne-
denler dolayısıyla farklı politikalar izlemektedirler. Aslında bu 
ülkeler benzer politika hedeflerine sahiptirler ancak, bir bakıma                             
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öncelikleri farklıdır. Liberal refah devletleri, ekonomik büyüme 
ve etkinliğe öncelik vermektedirler. Korporatist refah devletleri, 
güçlü ekonomik performans arzularken önceliği sosyal istik-
rar, özellikle hanehalkı gelir istikrarı ve sosyal bütünleşmeye 
vermektedirler. Sosyal demokratik refah devletleri ise tüm bu 
hedeflerin yanı sıra önceliği yoksulluğu azaltmak ve eşitlik gibi 
konulara vermektedirler; fakat refah rejimlerinin öncelikleri 
açısından farklılık göstermesi, onların tüm bu hedeflere hiçbir 
düzeyde sahip olmadığı anlamına gelmemekte, yalnızca bu 
hedeflere verdikleri önemin değiştiğini göstermektedir. Özünde 
tüm refah devletleri ekonomik etkinlik, tam istihdam, eşitlik, 
sosyal güvenlik, vatandaşlar için minimum şartların sağlanması 
ve sosyal istikrar gibi hedeflere az ya da çok hizmet etmektedir 
veya hizmet etmesi beklenilmektedir. 

Esping-Andersen’in Refah Kapitalizminin Üç Dünyası adlı 
çalışması, refah devleti çalışmalarına yönelik ilgi uyandırmış 
ve bu konuda daha fazla araştırmanın yapılmasına zemin hazır-
lamıştır. Esping-Andersen’in çalışmasından yola çıkan birçok 
yazar, alternatif sınıflandırmalar yapmış veya mevcut üçlü 
sınıflandırmaya yeni türler eklemişlerdir. Refah devleti literatürü 
yalnızca sınıflandırma çalışmaları üzerinden değil, aynı zamanda 
aile ve cinsiyet politikaları veya bu iki önemli kurumun toplum-
sal rolleri, eşitsizlik ve yoksulluk gibi modern refah devletlerinin 
niteliksel özelliklerini ortaya koyan çalışmalar ile de sınırlarını 
genişletmiştir. Bu şekilde refah devleti, ortaya çıktığı andan 
itibaren sosyal bilimciler tarafından yapılan kapsamlı ekonomik 
ve politik tartışmalara konu olmaya devam etmiştir.

Bu noktadan hareketle bu çalışmanın amacı, öncelikle refah 
iktisadına dair genel bir yaklaşım sunmaktır. Sonrasında ise 
nihai hedefi tüm üyelerinin toplam refahını en yüksek düzeye 
ulaştırmak olan refah devletini kendi geleneğindeki bazı temel 
hedefler açısından değerlendirilmektir. Refah devleti harcamala-
rının ekonomik etkinlikle arasındaki tartışmalı ilişkiyi netleştirmek, 
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kadın istihdamı, genel refahın bir göstergesi olarak yaşam 
kalitesi ve gelir eşitsizliği gibi ekonomik ve sosyal durumların 
refah harcamalarıyla olan bağlantısını ortaya koyabilmek adına 
bu çalışmada beş farklı model oluşturulup analiz edilmiştir. Ana-
lize konu olan beş farklı model ile refah devletinin ekonomik 
ve sosyal etkileri değerlendirilmek ve buna ek olarak ekonomik 
eşitsizlik gibi önemli bir sosyal ve ekonomik uyumsuzluktan 
refah devletinin kendisinin nasıl etkilendiği ortaya koyulmak 
istenmektedir.

Çalışma üç bölümde ele alınmıştır. Birinci bölümde temel 
olarak refah kavramı ve refah iktisadı ele alınmıştır. Bu bağlam-
da refah kavramının anlamsal içeriği ortaya koyulurken, eşitlik 
ve adalet gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. Refah iktisadında 
önemli bir yer teşkil eden kişiler arası fayda karşılaştırmaları ele 
alınarak pigouvian ve paretian olmak üzere iki hâkim gelenek 
incelenmiş ve yeni refah iktisadı teorileri aktarılmıştır. İkinci 
bölümde fayda, kişisel çıkar ve piyasa motifli refah kavramının 
içeriğinde meydana gelen değişim üzerinde durulmuş ve refahı 
yaratanın yalnızca iyi işleyen piyasa olduğu düşüncesinden 
güçlü devlet olgusuna geçiş anlatılmıştır. Bu bağlamda refah 
devletinin oluşumu ve refah devletinin tarihsel süreçleri hak-
kında bilgi verebilmek için Almanya, İngiltere ve Amerika gibi 
gelişmiş ekonomilere sahip batılı ülkelerdeki deneyimler akta-
rılmıştır. 20. yüzyılda refah devletinin şahit olduğu Keynesyen 
ve Neo-liberal olmak üzere iki önemli dönem ve bu dönemlerin 
refah devleti üzerindeki yansımaları ortaya koyulmuştur. Üçün-
cü bölümde önemli refah devleti çalışmalarına yer verilmiş ve bu 
çalışmalardan en önemlilerinden biri olan Esping-Andersen’in 
Refah Kapitalizminin Üç Dünyası adlı çalışması ayrıntılı şekilde 
incelenmiştir. Sonrasında refah devleti ekonomik ve sosyal 
boyutlarıyla değerlendirmiştir. Mevcut literatür incelendikten 
sonra panel veri analizinin uygulandığı beş farklı model ile refah 
devletleri ekonomik büyüme, istihdam, kadın istihdamı, genel 
refah ve gelir eşitsizliği açısından değerlendirilmiştir.
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1. REFAH KAVRAMI VE REFAH 
İKTİSADININ KAPSAMI

Refah iktisadı, kurumların, piyasanın veya çeşitli politika 
uygulamalarının insan refahı üzerindeki etkilerini inceleyen veya 
toplumun yapabileceği farklı tercihleri değerlendiren iktisadın 
normatif bir dalıdır. Refah iktisadı çalışmalarının merkezi amacı, 
bazı ekonomik durumların sosyal olarak diğerlerine tercih edile-
bileceği anlamlı ilkeler veya ifadeler içeren çerçeveler sunmaktır. 

Refah kavramı ise A. C. Pigou’nun (1920) Refah İktisadı 
(Economics of Welfare) adlı özgün çalışmasının bu konuya ana-
litik bir altyapısı oluşturması ile normatif ekonomide merkezi bir 
role sahip olmuştur (Gordon, 1980: 53). Refah (welfare), en yalın 
haliyle iyi gidişat, iyi olma hali (well-being), mutluluğa erişme 
veya tatmin olarak tanımlanabilir. Birinin refahından (welfare ya 
da well-being) bahsederken aslında hayatının onun için ne kadar 
iyi olduğundan veya ne kadar iyi devam ettiğinden bahsetmiş 
oluruz. Refahın, mutluluk gibi zihinsel bir arzu durumu olduğu 
düşünülebilir. Faydadan konuşurken mutluluktan konuşmaya 
başlamak aslında bu zihinsel durumun bir ifadesidir. Birçok eko-
nomist, refahın en mantıklı ifadesinin, tercihlerin karşılanması 
olduğunu düşünmektedir, çünkü insanları mutlu yapan sosyal bir 
politika uygulamanın en iyi yolu tercihleri karşılamaktır ve refah 
iktisadında hâkim şekilde refah, tercihlerin tatmin edilmesi ile 
özdeşleştirilmiştir (Hausman, McPherson, 1996: 72-74; Haus-
man, McPherson, 2009: 2). Bu bağlamda refah iktisadı, ekonomi 
politikalarının insan toplulukları veya bireylerin refah düzeyi 
üzerindeki etkisini incelemektedir. İki farklı durumun faziletini, 
her birinin refah düzeylerini değerlendirerek karşılaştırmakta, 
yani bir durumun diğerinden ne kadar daha iyi olduğunu 
belirlemeye çalışmaktadır. Herhangi bir durumun toplumsal 
değerlendirmesi ise iki unsuru içerisinde barındırmaktadır.                                     
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Birincisi, o durumdaki her bireyin faydalarının belirlenmesi, 
ikincisi ise tüm birey faydalarının birleştirilmesidir. Bu yönüyle 
refah iktisadı normatif olarak kabul edilmektedir. Bir durumun 
ekonomik refahı hakkında çıkarımlarda bulunabilmek adına 
refah iktisadı yazarları, pozitif ekonominin ötesine giderek, 
birtakım etik kriterler açısından belirli bir politikanın arzu edi-
lebilirliğini belirlemeye çalışmışlardır (Boadway, Bruce, 1984: 
1; Price, 1977: 4, Shavell, 2003: 1). Refah iktisadı, ekonominin 
diğer dallarının aksine yalnızca bir “saf” bilim değildir. Gerçek 
ve uygulamaya dönük problemleri çözmede yardımcı olabilecek 
teorik bir çerçeve sağlama çabasını temsil etmektedir.

İnsanın iyi yaşamının bir ölçüsü olan refah, hayat kalitesini 
oluşturan bir koşullar bütünüdür. Mesela güvenlik, seçim özgür-
lüğü, gelir ve fiyat düzeyi, kadın istihdamı, eşitlik veya başka 
birçok toplumsal ya da ekonomik özne bu bütünün içinde yer 
almaktadır. Değişen herhangi bir ekonomi politikasının, toplum 
için daha mı iyi, yoksa daha mı kötü olduğuna karar vermek 
refah iktisadının ilgi alanıdır. Kısacası birey bu değişimden nasıl 
etkilenmiştir, başlangıç noktası budur (Price, 1977: 5). Refah 
iktisadı bir politika kılavuzu rolü üstlenmektedir. Toplumu 
oluşturan üyelerin daha iyi yaşamları için politikalar önerirken 
toplumsal refahı artırmayı hedeflemektedir.

Refah teorileri, formel ve tözel olarak sınıflandırılabilir. He-
donizm, refahın tözel teorilerine bir örnektir. Yani tözel teoride 
refah, mutluluk veya hazdır. Formel teoriler, insanlar için iyinin 
nasıl bulunacağını belirtir; fakat iyinin ne olduğunu belirtmez. 
Formel teoriler, tözel teorilerden farklı olarak refahı tercihlerin 
karşılanması olarak görür. Bu görüşe göre tercihlerin bilinçli ve 
rasyonel yapıldığı varsayılır. Refahın tercihler ile tanımlanmasın-
da önemli bir problem vardır, çünkü insanlar hata yapabilirler ve 
dolayısıyla her zaman kendileri için en iyi olanı tercih etmeyebi-
lirler. Bireylerin bazı seçimleri onları daha kötü hale getirebilir. 
Londra’daki Amerikan turist örneği bu durumu açıklayabilir.  
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REFAH KAVRAMI VE REFAH İKTİSADININ KAPSAMI

Turistin karşıdan karşıya geçerken sağ tarafına bakamadığı ve bir 
taksi tarafından ezildiğini varsayalım. Kaldırımda kalmak yerine 
yola adım atmak turisti daha iyi bir duruma getirmez. Turist eğer 
taksi tarafından ezilmeseydi daha iyi durumda veya daha mutlu 
olacaktı. Bu anlamda refah aslında mutluluktur. Formel teoriler 
ile tözel teoriler bağdaştırılabilirler. Eğer mutluluk, tercihlerin 
nihai amacı ise, refahın tercihlerin karşılanması ve aynı zamanda 
refahın mutluluk olduğu yaklaşımlarının her ikisi de doğrudur 
ve teoriler arasında böyle bir bağlantı kurulabilir. Ekonomistler, 
refahın formel teorilerine daha fazla ilgi duyarlar. Bunun en 
önemli nedeni ise formel teorilerin daha az felsefi alt yapı ta-
şımasıdır. Dahası ekonomistler, insanlar için neyin iyi ve neyin 
kötü olduğu hakkında tözel ifadelerde bulunmaktan kaçınırlar 
(Hausman, 2010: 323-325; Hausman, McPherson, 1996: 72-74).

Refahın anlamı konusunda birçok düşünür objektif tanım-
lamalar getirmeye çalışmıştır. Refahın zihinsel bir durumun 
ifadesi olmasının yanı sıra bireysel refahın bireysel seçimler ile 
bağlantısı da kabul edilmektedir. Bireyin refah haritası, onun 
tercihleriyle şekillenir. Bireyin iki tercihten (A ve B) birini seç-
mesi isteniyorsa ve bireyin refahı A tercihinde B tercihine göre 
daha yüksek oluyorsa, A’yı tercih edeceği açıktır. Burada refah, 
önceliklerin tatmini ile karakterize edilir. Her önceliğin ya da 
arzunun yoğunluğu aynı değildir. Bireyin öncelikleri ne kadar 
güçlüyse, yani birey o tercihe ne kadar önem atfediyorsa, bu 
öncelik karşılandığı anda refah artışı da o denli fazla olmaktadır 
(Graaff, 1957: 4-5; O’Neill, 2001: 63). 

Bireysel refah, önceliklerin tatmini ile karakterize edilir. 
Birey refahı, bireyin kendi refahı hakkındaki değerlendirmesine 
veya tercihlerine bağlıdır. Yani A, B’ye göre daha yüksek refah 
sağlıyorsa birey A’yı tercih eder ancak, toplum refahını aynı yön-
temle belirlemek mümkün değildir, çünkü toplumda herkes aynı 
fikirde değildir ve dolayısıyla aynı tercihlere de sahip olmazlar. 
Bu yüzden toplum refahı, birey refahından daha farklı biçimlerde 


