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Egemen İktisat Görüşünün Son Dönemdeki Eleştirisi: Post Otistik İktisat

Hareketi

Gökmen Tarık Acar

Giriş
İktisatta metodolojik tartışmalar her zaman önemli bir yer tutmuştur. İktisadın doğal bilimler

kadar kesin neden-sonuç ilişkilerine dayanmaması birbirinden çok farklı yöntemlerin

tartışılmasına olanak verirken, incelenen dünyanın ve insan ilişkilerinin de sürekli bir değişim

içinde bulunması bu tartışılan yöntemlerin de sürekli değişim içinde olması sonucunu

doğurmuştur. Ayrıca sosyal bilimlerin ideolojik tartışmaların ön plana çıkmasına izin verebilen

yapısı, iktisadın yöntem tartışmalarında  çeşitli dünya görüşlerinin de etkili olmasına yol

açmıştır.

Metodoloji tartışmaları genellikle mevcut iktisadi yöntemlerin çözümsüz kaldığı dönemlerde

yoğunlaşır ve bu tartışmaların “yeni bir iktisadın” habercisi olduğunu düşünmek yanlış olmaz.

Son yıllarda egemen iktisat görüşüne yönelik eleştirilerin artmış olması da bu bağlamda bir

tesadüf değildir. İktisat, günümüz dünyasının ekonomik ilişkilerini doğru biçimde anlamamızı

sağlayamamakla eleştirilmektedir ve bu tartışmalar son günlerde “yeni bir iktisat yaratılabilir

mi?” sorusu etrafında yoğunlaşmaktadır.

Bu çalışmayla amaçlanan, bu tartışmaların aktarılması ve yaratılmak istenen yeni iktisadın

temel çerçevesinin öngörülmeye çalışılmasıdır. Çalışmanın belirli bir sınır içinde tutulması

amacıyla söz konusu tartışmaların tümüne yer verilmeyecek, yalnızca en temel noktalar

üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Çalışmanın birinci bölümünde neoklasik iktisadın temel prensiplerine ve yöneltilen geleneksel

eleştirilere değinilecektir. İkinci bölümde son 3 yıldır egemen iktisat görüşüne yöneltilen

eleştirilerin ve metodolojik tartışmaların merkezini teşkil eden Post Otistik İktisat Hareketi

kısaca tanıtılacaktır. Üçüncü bölümde bu hareketin temel eleştirileri geniş biçimde ele

alınmaya çalışılacaktır. Sonuç bölümünde tüm bu tartışmalar doğrultusunda yaratılmaya

çalışılan yeni bir iktisadın nasıl olması gerektiği sorgulanacaktır.
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1. Neoklasik İktisat
Neoklasik okul, marjinalci ekonomi anlayışında birleşen iktisatçıları toplayan okuldur. Klasik

temele dayanan çeşitli iktisat okullarını kapsar ve bunları marjinalcilik anlayışında birleştirir.

Klasikler nesnel bir ekonomi anlayışına sahip oldukları halde neoklasikler özneldirler.

Klasikler devrimci olduğu halde neoklasikler mevcut düzenin savunucusu ve tutucudurlar.

Aralarındaki farklara karşın bunlara “klasik” denmesinin sebebi, biraz sınırlamakla birlikte

liberal ekonomi anlayışını sürdürmüş olmalarıdır. Ortak amaçları değerin insan emeğinden

doğduğunu yadsımaktır.1

Günümüzde egemen iktisat görüşü neoklasik temele dayanmaktadır. Bu yüzden neoklasik

teorinin ana hatlarının bilinmesi, yapılan tartışmaların doğru biçimde değerlendirilebilmesi

bakımından büyük önem taşımaktadır.

1.1 - Neoklasik Teorinin Ana Hatları
Neoklasik iktisadın amacı “piyasa ekonomisinin çalışmasını anlamaya ve öngörmeye

çalışmak” olarak tanımlanabilir. Bu amaca ulaşmak için kullandığı yöntem ise deneyimlerden

yola çıkarak varsayımlar türetmek ve buradan da ekonominin davranışına ilişkin doğrulanmış

öngörülerde bulunmaktır.

Neoklasik teorinin erken dönemlerinden itibaren gelişen temel varsayımları şunlardır:

• Azalan verimler kanunu

• Azalan marjinal ürün kanunu

• Rekabetçi bir pazar varken arz ile talebin dengeye geleceği varsayımı

Bu varsayımlar erken neoklasiklerin ve klasiklerin analizleri için yeterli gördükleri araçlardır.

Walras ise bunlara bazı başka varsayımlar ekleyerek teoriyi genişletmeye çalışmıştır. Bu

varsayımların tümü, günümüzün Neoklasik iktisadını oluşturmaktadır.2

Modern Neoklasik teorinin genel hatlarını L. Walras’ın (1834-1910) çizdiğini söyleyebiliriz.

Walras’ın çağdaşı olan A. Marshall (1842-1924) Adam Smith geleneğini devam ettirerek

kısmi denge analizini kullanmış ve tek piyasalarda kısmi denge üzerinde durmuştur. Bununla

birlikte analizinin zaman aralıklarını içermemesi, genel bir denge modeline ulaşabilmesini

engellemiştir. Walras bu zorluktan kaçınmak için statik bir model kullanmayı tercih etmiştir.3

                                                          
1 Orhan Hançerlioğlu, Ekonomi Sözlüğü, 8.bs, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s.486.
2 Harold Lydall, A Critique of Orthodox Economics: An alternative model, London, Macmillian
Press Ltd., 1998, s.13.
3 A.e., s.166.



3

Amacı rekabetçi bir piyasada denge koşullarını kurmak olan Walras böylelikle tek bir

endüstride benzer bir model üzerinde çalışmaktan çok daha iddialı bir çalışma içine girmiştir.

Genel bir denge modelinde “ceteris paribus” için bir alan yoktur. Çünkü tüm piyasa

değişkenleri özgürce hareket edebilmelidir. Walras bu problemi çözebilmek için bazı güçlü ve

gerçek dışı varsayımlarda bulunmak zorunda kalmıştır. Statik genel denge teorisi için gerekli

olan bu varsayımlar, tam rekabet, tam teknoloji bilgisi ve kararlar ile sonuçlar arasında

zaman farkının olmamasıdır. Bu genel denge görüşü eşzamanlı eşitliklerin (bir tane her bir

malın talebi için, bir tane her üretim faktörünün arzı için ve bir tane de teknoloji için)

çözümüne dayalı bir sistemdir. Bu sistem her alıcının ve satıcının piyasa fiyatlarına tepkisini

anlık olarak algılar. Beklentiler ya da zaman aralıkları yoktur. Denge, her bir faktör ve ürün

için mümkün olan fiyatları telaffuz eden hayali bir “açık arttırmacı” tarafından sağlanır. Bu

hayali aktör her bir fiyatta ne kadar arz ve talep fazlası olduğunu tespit eder ve bir sonraki

fiyatı bunun ışığında belirler. Dengeye de bu şekilde ulaşılır. Walras analizinde zaman yoktur

ve her şey bir anda olup biter. Aşırı talep ya da arz var olamaz, çünkü bu durum teoriyle

uyumsuzdur. Dengesizlikler mutlaka çözülür.4

Bunun gerçekçi bir model olduğunu söylemek elbette mümkün değildir. Ancak Walras analizi

bu yöntemleriyle matematiksel analizin de önünü açmıştır.

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 yolunda ilerleyişinde

çok önemli bir rol oynamıştır. Pareto, Hicks ve Samuelson gibi isimlerin ürettiği kavramlar ve

uyguladıkları zekice yöntemler tam rekabet ve pareto optimum gibi bazı göz alıcı kavramlara

ulaşılmasını sağlamıştır. Serbest ticaretin en iyi politika olması, marjinal maliyet fiyatlaması

gibi kavramlar da neoklasik iktisadın önerdiği başlıca politikalardır.5

1.2 - Neoklasik İktisadın Temel Varsayımları

1.2.1 - Tam Rekabet
Tam rekabet kavramı neoklasik iktisadın en temel varsayımı olmakla birlikte gerçeklikten en

uzak varsayımın da bu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 19. yüzyılda makine

üretimindeki artış sebebiyle dünya ticaretinde tam rekabet yönünde bir hareket olmuştur.

Bununla birlikte tam rekabetin ayırıcı yanı, satışın açık arttırma ile gerçekleşmesidir. Bu bazı

                                                          
4 A.e., s.22.
5 A.e., s.166.
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özel ürünler için hala geçerli olabilir ama ürün farklılaştırmasına giden üreticiler için bütünüyle

ortadan kalkmıştır. Sanayileşen ülkelerde gittikçe önem kazanan hizmetler için açık arttırma

hiçbir zaman var olmamıştır ve bu yüzden ticaret her zaman eksik rekabet koşulları içinde

sürmüştür. Üretim faktörleri için de emek piyasasında açık artırma çoktan tarihe karışmış,

finans piyasaları için ise hiçbir zaman kullanılmamıştır. Tam rekabet kavramı yerine ürün

farklılaştırmasını koyduğumuzda ise MC=P olarak ifade edilen marjinal maliyet fiyatlaması

için herhangi bir beklenti kalmayacaktır. Bu da Pareto optimum noktasına ulaşılmasını

engelleyecektir. Böylelikle genel bir denge noktasına ulaşmak imkansız hale gelecektir.6

Tam rekabetin denge kavramı için vazgeçilmez bir faktör olmakla birlikte gerçeklikle hiç bir

ilişkisinin olmaması, bu varsayım üzerine kurulan anlayışın zaman zaman aksamasına ve

ciddi eleştirilere hedef olmasına yol açmaktadır.

1.2.2 - Tam Bilgi Varsayımı
Ele alacağımız ikinci temel varsayım teknolojiye ilişkin 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. Eşitsiz teknolojik bilgi, bazı firmaların bu üstünlüklerini kullanarak piyasayı

sömürmesine yol açabilir. Örneğin çok büyük miktarlarda üretim yapabilen bir firma piyasayı

kontrol altına alır ve tam rekabet yok olur. Eşit bilgi varsayımı belki küçük firmalardan oluşan

endüstriler için bir oranda geçerli olabilir ama günümüzde birçok sektörde firma boyutları

birbirinden çok farklıdır ve teknoloji seviyesi de firmadan firmaya değişmektedir.7

Eşit bilgi varsayımı teknolojik değişimin tüm firmaları eşit olarak etkilediğini varsaymaktadır

ama ilerlemelerin tarihine baktığımız zaman yeniliğin genellikle tek bir firmada başladığı,

daha sonra diğer firmalara aşamalı olarak yayıldığı görülmektedir. Örneğin Phillips firması

araştırma-geliştirme konusunda yapabildiği büyük miktarda harcamalar sayesinde Compact

Disc teknolojisini ilk geliştiren firma olmuştur. Bu özelliğiyle de rakiplerine karşı büyük bir

üstünlük elde etmeyi başarmıştır. Yukarıda dile getirilenler ışığında tam bilgi varsayımının

önemli bir analitik araç olmakla birlikte gerçek ekonomik ilişkilerin işleyişinde açıklayıcı bir

faktör olmaktan uzak olduğu görülmektedir.

1.2.3 - Zaman Kavramı

                                                          
6 A.e., s.168.
7 A.e.
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Çok önemli bir üçüncü varsayım, kararlarla sonuçlar arasında bir zaman aralığının

bulunmamasıdır. Bu genel denge için de zorunlu bir koşuldur, çünkü bunun yokluğunda

analizimize her bir ekstra faktörü eklediğinizde meydana gelecek sonuçlar hakkında bir

kesinsizlik var olacaktır. Birçok tahminin yapılması da bu yüzden imkansız hale gelecektir. Bu

varsayım beklentiler ve diğer bazı faktörleri “ceteris paribus” içine koyarak bize kısmi denge

analizleri için çok faydalı bir araç sunsa da bunu genel denge analizinde yapmamız mümkün

olmamaktadır.8

Genel denge durumu için üç temel alternatif varsayım söz konusudur. Bunlardan birincisi

olan statik analizde daha önce de ifade edildiği gibi beklentiler bütünüyle yok sayılmaktadır.

Bir diğer yaklaşım olan “durağan durum” (stationary state) anlayışında ise aktörler geleceğe

ilişkin tahminlerde bulunurken şimdiki durumlara tepki veriyormuş gibi davranırlar. Yine statik

bir dünya vardır. Halbuki iktisat, piyasada olup bitenler anlamaya çalışırken değişimleri ve

bunlara verilen tepkileri incelemek durumundadır. Üçüncü yaklaşım olan Arrow-Debreu

modelinin özünde ise geleceği şimdiki zamana indirgemek vardır. Mevcut kaynaklardan

başlayarak herkesle gelecekteki her tarih için hipotez fiyatlarla anlaşmalar yaparlar. Elbette

bu modelin de gerçekle hiçbir bağlantısı yoktur, çünkü geleceğe ilişkin milyonlarca karar

verilip milyonlarca anlaşma yapılması ve bu arada geleceğe ilişkin milyonlarca hipotez fiyat

kurulması gerekmektedir.9

Sonuç olarak kararlar ve sonuçlara ilişkin bu varsayım doğrudan zamanın yok sayılması

sonucunu doğurmaktadır. Ekonomik ilişkilerin işleyişinin zaman kavramından soyutlanması,

iktisadın gerçek dünyanın varlığından yoksun kurmaca senaryolar üretmesinin temel

sebeplerinden biridir.

1.2.4 - Varsayımların Sonuçları
Bu üç temel varsayıma dayanan iki yapı kurulabilir. Bunlardan birincisi statik genel denge

modelidir. Arrow ve Debrau’nun statik genel dengeyi zamana yaymaya çalışması, (geleceği

bugüne indirgeyerek) ve böylelikle kesinsizliklerin etkisini yok etmeleri birçok sebepten ötürü

başarısız olmuştur. Model halen tam rekabet ve tam teknoloji bilgisi üzerine kuruludur ve

yatırım kararlarında geleceğe ilişkin belirsizliği yok edememektedir. Zevklerde ve teknolojide

geleceğe ilişkin değişiklikler için bir esneklik yoktur. Genel denge kavramı, arz ve talebin

kısmi dengesinden yola çıkarak yapılan garantisi olmayan bir tahmindir. Bu modelin bu

yüzden bir “biblo” işlevi gördüğü düşünülebilir.10

                                                          
8 A.e.
9 A.e., s.23.
10 A.e., s.169.
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İkinci yapı ise toplulaştırılmış üretim fonksiyonudur. Bu, tek bir firmanın üretim fonksiyonunu

ekonominin tümünü kapsayan bir üretim fonksiyonuna dönüştürme girişimidir. Bu amaçla

genel dengeye erişilmiş olduğu ve kaynak tahsisinin optimum olduğu varsayılır. Emek,

işgücündeki insan sayısı ile toplu bir değere ulaşır. Sermaye ise aşınmış değerler düşülerek

toplanır ve bir fiyat indeksine bölünür. Doğal kaynaklar genellikle yok sayılır. Sermaye ve

emeğin baş eğmezliği göz önünde bulundurulmaz ve yeni koşullara hiç maliyetsiz

uyabilecekleri varsayılır.11

Görüldüğü gibi toplulaştırılmış üretim fonksiyonunun parametreleri deneysel olarak istenen

sonuçlar vermek üzere ayarlanmıştır. Elbette bunun gerçekçi bir yaklaşımdan çok bir “isteğe

göre biçimlendirme” olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

1.3 - Teorinin Öngörüleri
Bir teorinin nihai testi, onun öngörülerinin deneysel geçerliliğinin sorgulanması biçiminde

yapılmalıdır. Tüm temel varsayımlar nesnel araçlarla doğrudan test edilebilmelidir. Neoklasik

teoriye bu şekilde yaklaşıldığında ise birçok alanda başarısız olduğu görülmektedir. Bununla

birlikte teoriler bazen birçok varsayımın bir araya getirilmesi ile bazı öngörülere ulaşırlar.

Bunların doğrudan test edilmesi de her zaman mümkün olmayabilir.

Walrasgil teorinin en önemli öngörüsü ekonominin dengede olduğudur. Bu öngörünün

deneysel olarak doğrulanması hemen gerçekleşemez. En fazla “eğer zevkler ve teknoloji

dondurulur, üretim faktörleri arzı (ve mülkiyetinin dağılımı) sabit tutulursa ve tam rekabet

varsa, genel denge olur” denilebilir. Ancak tüm bu koşullar gerçek dışıdır ve doğrulanması

mümkün değildir. Eğer genel denge teorisi deneysel olarak test edilemezse, yanlışlanması

da mümkün değildir. Bu da Popper’ın mantığına göre∗ bir bilimsel çalışma olarak

değerlendirilemez.12

Bu örnek son derece uç bir varsayıma dayanmaktadır. Test edilebilir diğer teorilere

bakıldığında arz ve talep analizi gibi işlerliğini geniş ölçüde kanıtlamış örneklerle

karşılaşılabilmektedir. Bununla birlikte aşağıdaki örneklerden de görüleceği gibi gerçeklikle

yakın ilişki kuramayan teoriler önemli bir yer işgal etmektedir.

                                                          
11 A.e.
∗ Bir bilimsel kuramın özelliği yanlışlanabilir olmaktır. Doğrulanabilir olmanın yerini, bilimsel olanla
olmayanı birbirinden ayırma ölçütü olarak yanlışlanabilirlik almalıdır.
12 A.e., s.170.



7

1.3.1 - Firmalar
Neoklasik teori, tam rekabetçi bir endüstride tüm firmaların hemen hemen aynı boyutta

olacağını ve büyümeye ilişkin içsel bir eğilim taşımayacağını varsaymaktadır. Talep artışı

olursa bunun firmalarının boyunun artışıyla değil, “sayısının” artışıyla karşılanacağı

düşünülmektedir.

Gerçek ekonomik ilişkiler göz önünde tutulduğunda ise firma boyutlarının farklı olma eğilimi

gösterdiği görülmektedir. Optimum bir boyuttan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca firmalar

sürekli büyüme eğilimi içindedir ve bu süreç de fiyatları aşağı çekecektir. Sektörde talep

fazlaysa firma sayısının arttığı doğrudur ama bu firmaların hiç biri optimum boyda

başlamazlar, küçük boylardan başlayarak büyüme eğilimi içine girerler. Ayrıca mevcut

firmalar da büyümeye başlar.

1.3.2 - Teknoloji
Neoklasik teorinin “tam bilgi” varsayımı, belirli bir anda “verili” bir teknolojinin olduğunu ve bu

bilgiye herkesin eşit oranda ulaşabildiğini kabul eder. Genel dengenin yalnızca fiyatlar ile

değiştiği varsayımı yapıldığı anda, diğer değişkenlerin (kaynaklar, zevkler, teknoloji...vb.)

sabit tutulması da kaçınılmaz olmaktadır. Teknolojinin sabit tutulmasının bir sebebi de, tam

rekabet koşulları altında eğer teknolojiyi ilerletmek mümkün olursa, firmanın sınırsızca

büyüyebilecek olmasıdır. Bu da sonuçta tekele yol açacak ve tam rekabet koşullarını yok

edecektir. İkinci olarak teknolojinin ilerlemesi en azından bir faktörü daha verimli

yapacağından en az bir bireyin daha iyi bir konuma getirilmesi mümkün olacaktır. Bu durum

da pareto optimum koşullarında olmadığımızı gösterecektir. Genel dengenin pareto optimum

bir nokta olduğu varsayımı bu durumda zarar görecektir.13

Neoklasik teorinin en büyük eksiklerinden biri kurumlar içerisinde üretimin nasıl geliştiğini

doğru biçimde görememesidir.

Neoklasik üretim fonksiyonunun içine bu kendine özgü teknolojiyi koymak mümkün değildir.

Eğer koyulacak olursa, bu sefer de lineer biçimde bilinen bir üretim fonksiyonunun var olduğu

varsayımı zarar görmektedir. Her firmanın ayrı bir üretim fonksiyonu olduğu için rekabeti

MC=P yaparak sağlamak mümkün olmamaktadır. Teoride teknolojik ilerlemelerin de bireysel

firmalar tarafından sürdürüldüğü değil, tüm endüstride tüm firmaları içeren genel bir

ilerlemenin var olduğu öngörülmektedir. Uygulayarak öğrenme ya da özel teknoloji yok

                                                          
13 A.e., s.26.
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sayılmaktadır. Reklam ve araştırma-geliştirme için özel harcamalar ve bu harcamaların

yaratacağı üstünlük de analizlerde yer almamaktadır.14

1.3.3 - Girişimci
Teorinin girişimci kavramına verdiği yer de çok tartışılmaktadır. Tam rekabet koşullarında

eksiksiz bilgi söz konusu olduğundan fazladan yeni bir fikre ya da bilgiye sahip olan ve bunu

ticari bir kazanca dönüştürebilecek bir girişimci de var olamamaktadır. Ayrıca gelecek

kesinken belirsizliğin yükünü taşıyacak bir girişimcinin var olması da mümkün değildir.

Genel denge modelleri tüm karar alıcıların mutlak düzeyde tatmin olduğu bir noktaya

ulaşacağını varsayarken içeriden kaynaklanacak tüm değişimleri de dışlamaktadır.

Girişimcinin varlığı içsel bir değişken olacaktır ve söz konusu girişimci, alacağı kararlarla bir

değişim yani genel dengeden bir sapma yaratacaktır. Genel denge sistemlerinin girişimciye

rol vermemelerinin sebebi budur.15

Teorinin sermayenin büyümesini teknolojinin büyümesinden ayırması ve teknolojinin

ekonomik süreçte dışsal olduğu varsayımı, sermaye artışına ekonomik büyümede ayrıcalıklı

bir itibar vermektedir. Fakat bu tür bir politika, atıl durumda bulunan fonları kullanacak verimli

girişimci arzının önemini görmezden gelmektedir.  Sermaye otomatik olarak emek ile birleşip

üretim yapmaya başlamaz. Bunu yalnızca verimli bir girişimci sağlayabilir. Sermayeye ulaşıp

da başarılı olamayan birçok ülke örneği vardır. Bu yüzden girişimci kavramının teoride önemli

bir rol alması gereklidir.16

1.4. Değerlendirmeler
Yukarıda Neoklasik iktisat teorisinin dayandığı temel mantığı, varsayımlarını ve bu

varsayımlardaki bazı tartışmalı yanları kısaca ifade etmeye çalıştık. Neoklasik iktisadın

bütünlüklü bir eleştirisini yapmak bu çalışmanın dar kapsamını fazlasıyla aşacak kadar geniş

bir analizi gerektirir. Bununla birlikte yukarıda aktarılan bilgiyle amaçlanan genel bir eleştirinin

yapılması değil, bu çalışmanın sonraki bölümlerinde aktarılacak olan tartışmaların daha iyi

kavranabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturmaktan ibarettir.

                                                          
14 A.e., s.171.
15 A.e., s.25.
16 A.e., s.171.
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Neoklasik iktisada yöneltilen eleştiriler çok çeşitli olmakla birlikte çok genel bir ifade

kullanmak gerekirse, neoklasik iktisadın en çok “gerçek dünyanın gerçek ekonomik ilişkilerini

anlamamız için yeterli araca sahip olmamak” ile eleştirildiği söylenebilir.

Neden bazı ekonomilerin diğerlerinden daha verimli olduğu, neden daha hızlı geliştiği,

kendilerine özgü iç dinamiklerin ne kadar önem taşıdığı merak edilen konulardır. Son 200 yıl

içinde Japonya gibi bazı ülkelerin kişi başı gelirleri 10-20 kat artarken diğerleri çok yavaş

büyümüştür. Şu anda dünya çapında çok ciddi gelir farklılıkları söz konusudur. Son yıllarda

Asya’nın bazı küçük ülkeleri çok önemli büyüme oranlarına ulaşmışlardır. Geçmiş

dönemlerde bu büyümenin bir örneği daha yaşanmamıştır. Tüm bunlar iktisadi açıklamalara

meydan okuyan çok önemli gerçekliklerdir. Başarılı bir ekonomik teori yalnızca bu tür

büyümeleri değil, birçok değişik olayı da açıklayabilir durumda olmalıdır. Ortodoks iktisadın

ise bunlara ilişkin tatmin edici bir yaklaşımı yoktur. Bu da gerçekçi varsayımlara ve doğruluğu

kanıtlanan öngörülere dayanan daha iyi bir teorinin kurulmasını zorunlu kılmaktadır.
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2 - Post Otistik İktisat Hareketi
Post Otistik İktisat Hareketi Fransa’da bir grup iktisat öğrencisinin mevcut iktisat eğitimine

karşı yürüttüğü bir protesto hareketi olarak başlamış ve son iki yıl içerisinde evrimleşerek

akademik platformda iktisat biliminin ünlü isimlerince katkı yapılan bir “iktisatta yöntem”

tartışmasına dönüşmüştür. Bu başlık altında hareketin iktisadı neden “otistik” bir bilim olarak

tanımladığı üzerinde durulacak, daha sonra hareketin kısa tarihine ve genel tartışmalarına

değinilecektir.

2.1 - İktisatta Otizm
Otizm (kapanım); psikolojide “öznenin dış dünyayla ilişkiyi reddederek kendi iç dünyasına

kapanması” olarak tanımlanmaktadır. Otistik birey diğerleriyle ve gerçeklikle ilişki kurmaya

çalışmaz.1 Fransa’daki ilk öğrenci bildirisinde “otistik” olarak tanımlanan iktisat bilimi de

gerçek dünyayla bağ kuramamak ve gerçeklerden çok hayali bir dünyayı tercih etmekle

suçlanmaktadır. Ancak burada “otistik” olduğu iddia edilen, neoklasik iktisat değildir.

Neoklasik iktisadın uyguladığı yöntemlerle otistik sonuçlar ürettiği, ama bu yöntemleri

kullanacak başka bir iktisadi okulun da aynı türden başarısız sonuçlara varacağı üzerine

vurgu yapılmaktadır. Psikolojide tanımlı otistik davranış biçimleriyle neoklasik iktisadın

yöntemleri arasında kurulan benzerlikler de ilgi çekicidir.

İktisadın deneysel çalışma yerine ağırlıklı olarak hayali dünyalara kapanmış olması otizmle

büyük benzerlik taşımaktadır. Matematiğin kontrol dışı kullanımı da bu hayal dünyası içinde

bir araç olarak kullanılmasının sonucudur. İktisadın soyutlamaya yönelmesinin temel

sebebinin tıpkı otistikler gibi gerçek yaşamın karmaşıklığıyla başa çıkamaması olduğu iddia

edilmektedir. “İktisadi adam” (homo economicus) modeli de otistik insanlar gibi yalnızca

kendi çevresiyle sınırlı ürünleri talep eden, diğer insanlarla ilişkiye geçmeyen ve onların

tercihlerini, taleplerini, amaçlarını önemsemeyen bir insan modelidir. Elbette tercih modelini

bu tür gerçek dışı bir yapı üzerine kuran bir iktisat da otistik sonuçlara varacaktır. IMF’nin her

ülke için standart reçeteler önermesi de otistik davranışa bir örnektir. Ülkelerin özgün

yapılarının farklı reçeteler gerektirdiğini görmezden gelmesi ve değişimi algılayamaması

önerilen iktisadi politikaların başarısız olmasına neden olmaktadır. Denge kavramı da

tamamen otistiktir çünkü kapitalist ekonominin sürekli bir iç değişimi vardır. Bu kurumların

                                                          
1 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Milliyet Gazetecilik yayınları, İstanbul, 1992, C.12,
s.6329.
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karmaşıklığını ya da çelişkilerini yok saymak gerçeklikten uzak durmaktır ve otistik davranış

biçimlerine bir örnek olarak gösterilebilir.2

2.2 - Hareketin Tarihçesi
2000 yılının Mayıs ayında Fransa’nın en önemli yüksek öğrenim kurumlarından biri olan

École Normale Supérieure öğrencileri iktisatta aşırı matematik kullanımına karşı

protestolarını ifade eden bir bildiri yayınladılar. Eğitim müfredatında neoklasik iktisadın

hegemonyasına son verilmesini ve çoğulcu bir eğitimin benimsenmesini istediler. Bu

bildiriden birkaç hafta sonra 140 iktisat eğitimcisi tarafından imzalanan ve öğrencilerin

görüşlerini destekleyen bir bildiri yayınlandı. Bunun ardından da birçok iktisatçı tarafından

imzalanan ve mevcut iktisat eğitimini “iktisadın bilimselliğini korumak” adı altında savunan bir

karşı bildiri geldi.

Akademik dilde, öğrenci bildirisi iktisat biliminin “gerçeklikle bağlantısını kopardığını ve içe

dönükleştiğini” ifade ediyordu. İktisadın bilimsel görünümünü sürdürmek uğruna

matematiksel olmayan durumlar için matematiksel yapılar kurduğu, kurumları, tarihi, çevresel

ve jeopolitik gerçeklikleri, birey ve grupların stratejilerini, cinsler arası ilişkileri de içeren

sosyolojik koşulları ve epistemolojik konuları hesaba katmakta yetersiz kaldığı iddia

ediliyordu.3

Bu hareketin Fransa’da başlaması tesadüf değildir. 1995’den bu yana yaşanan sosyal

çatışmalar, kamu sektörü yanlısı ya da evsizlere ilişkin yükselen sesler, işsizlik ve benzeri

sorunlar mevcut iktisat görüşünün bazı problemlere çözüm üretemediği fikrini doğurmuştu.

Özellikle Le Monde Diplomatique gibi süreli yayınların yeni ekonomik yaklaşımlara ilişkin

yürüttüğü tartışmalar bu hareketin altyapısını hazırladı. Fransa’da felsefe, siyaset, tarih gibi

bilimlerin ağırlığı ve öneminin bilinmesi de iktisada etki yapmaları için gerekli bilinci oluşturdu.

Dolayısıyla iktisadın Fransa’da “politik iktisat” olarak görülmesi için belirli bir zemin vardı ve

buradan yola çıkarak da hareketin temelleri atılmış oldu.4

Tartışmaların Le Monde gibi gazetelerde “İktisat gerçeklikle bağlarını kesti” yorumlarıyla yer

bulmasıyla birlikte hareket de sesini duyurmaya başladı.

                                                          
2 James Devine, “Psychological Autism, Institutional Autism and Economics” Post Autistic Review
Issue no.16, October 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue16.htm,
4 Aralık 2002.
3 Ronnie Morrison, “Post Otistik İktisat”, Çev. Gökmen Tarık Acar, Prosperity, Şubat 2001, (Çevrimiçi)
http://ceterisparibus.net/arsiv/r_morrison.htm, 4 Aralık 2002.
4 Joseph Halevi, “Analysis of the Events in France”, ” Post Autistic Review, Issue no.6, May 2001,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue6.htm, 4 Aralık 2002.
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31 Ekim 2000’de Le Monde, Neoklasik iktisatçıların bir karşı saldırısını yayınladı. İlgili

haberlerin dışında 8 ayrı makale ve 1998 Nobel ödüllü iktisatçı Amartya Sen ile yapılmış bir

röportaj da vardı. Burada genel olarak matematiğe saldırılmasının iktisadın bilimsel yanına

bir saldırı olduğu iddia edildi. Ancak bu karşı hareket beklenen etkiyi yaratmadı.5

2001 Ocak ayında K. Galbraight,  Solow’un Le Monde’da yayınlanan ve hareketi destekleyen

makalesine ilişkin bir makaleyle tartışmaya katıldı. O günden itibaren birçok ünlü ismin de

katılımıyla hareket dünyanın dört bir yanında tartışılmaya başlandı ve özellikle eğitimciler ve

üst düzey kamu görevlileri tarafından geniş destek buldu. Fransa’nın birçok yerinde bu

konuda konferanslar ve toplantılar düzenlendi. Gelişmeler üzerine Fransa Eğitim Bakanı,

iktisatçı J.P. Fitoussi’yi konuya ilişkin bir rapor hazırlaması için görevlendirdi. ABD ve

İngiltere, ortodoks iktisadın karşısındaki kitlenin bu ülkelerde bir azınlık oluşturması sebebiyle

tartışmalara geç katıldı. ABD’de Kansas’da 22 ülkeden üniversite hocalarının ve öğrencilerin

katıldığı bir hafta süren toplantıdan sonra bir bildiri6 yayınlandı. İngiltere’de ise haziran

2001’de Cambridge Üniversitesi’nden 27 doktora öğrencisinin imzaladığı bir bildiri7

yayınlandı ve yazarlarının bile beklentisini aşan bir etki gösterdi.

Dünyanın dört bir yanında ilgi gören bu hareket ülkemizde de yankı yaptı ve iktisat öğrencileri

arasında ciddi biçimde tartışıldı. 2001 yılı içinde İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğrencileri8  ve ODTÜ

öğrencileri birer bildiri yayınlayarak harekete destek verdiler.

Hareket varlığını yoğun olarak internet üzerinden sürdürdü. Hareketin resmi sitesi olarak

tanımlanabilecek “Post Autistic Network”9 isimli internet sitesi konuya ilişkin her türlü

gelişmeyi ve teorik tartışmaları düzenli olarak aktararak önemli bir işlev üstendi. Bu

tartışmaların akademik boyutta bir metodoloji tartışmasına dönüşmesi de ilk sayısı 1 Eylül

2000 tarihinde yayınlanan Post Otistik İktisat Bülteni’nin bu site üzerinden yayına

başlamasıyla gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde 17. sayısı çıkan Post Otistik İktisat Bülteni’nde yapılan tartışmalara

şimdiye kadar J.K. Galbraith, Robert Solow, Jacques Sapir, Bruce J. Caldwell, Amartya Sen,

Steve Keen, Bernard Guerrien gibi önemli isimler katkıda bulundular. Son günlerdeki

                                                          
5 Post Autistic Review, Issue no.3, November 2000 (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue3.htm, 4 Aralık 2002.
6 Bkz. http://www.btinternet.com/%7Epae_news/texts/KansasCity.htm.
7 Bkz. http://www.btinternet.com/%7Epae_news/texts/Cambridge27.htm.
8 Bkz. http://www.ceterisparibus.net/arsiv/karincalar.htm.
9 http://www.paecon.net.
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tartışmalar artık hareketin “eleştiri” yapmaktan daha fazlasını hedeflediğini, yeni bir iktisadın

kurulması için gösterilen çabaların arttığını ve tartışmaların da bu değişimin nasıl olması

gerektiği konusuna yöneldiğini göstermektedir.

2.3 - Post Otistik İktisat Hareketi’nin Genel Yaklaşımı
Hareketin ilk günlerinde egemen iktisat görüşüne yöneltilen genel eleştirileri üç başlık altında

toplayabiliriz:

1) İktisatçılar gerçek dünyayla hiçbir ilgisi olmayan hayali dünyalar (modeller) kurmaktadırlar.

İktisadın deneysel yanına (tarihi gerçekler, kurumların işleyişi, davranış biçimleri ve aktörlerin

stratejileri) ilişkin bir yaklaşım yok denecek kadar azdır. Öğrenciler ekonomik olayları

anlamak için bu eğitimi almaktadırlar ancak mevcut eğitim bu beklentilerini

karşılamamaktadır. Bunun sebebi ekonomik gerçeklerle iktisat eğitimi arasındaki bu

uyumsuzluktur.

2) Matematik yardımcı bir araç olarak değil, tek başına bir amaç olarak kullanılmaktadır. Bu

tutum “otistik” bir iktisat yaratmaktadır.

3) Derslerdeki tüm teoriler ve örnekler neoklasik iktisadın bir parçasıdır ve diğer iktisadi

okullara hiç söz hakkı tanınmamaktadır. Farklı görüşler arasında karşılaştırma yapılmasına

izin veren çoğulcu bir anlayışa ihtiyaç vardır. Neoklasik olmayan teorilerin müfredattan

dışlanması doğru değildir.

Harekete görüşleriyle katkıda bulunan iktisatçıların genel olarak bu üç temel nokta

çerçevesinde tartışmalar yürüttüğü ve bazı alternatifler geliştirdiği söylenebilir. Bir sonraki

bölümde bu üç temel noktaya ilişkin tartışmalar ve  hareketin yönelttiği diğer eleştiriler

ayrıntılı biçimde incelenecektir.
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3 - Post Otistik İktisat Hareketinin Yönelttiği Eleştiriler

3.1 - İktisatta Çoğulculuğun Eksikliği
Mevcut iktisat eğitimine yöneltilen en temel eleştirilerden biri, çoğulculuktan yoksun olduğu

yönündedir. Dünya çapında iktisat eğitimi veren kurumların büyük çoğunluğu günümüzde

ağırlıklı olarak neoklasik iktisat eğitimi vermekte ve diğer iktisadi görüşleri büyük oranda

dışlamaktadır. Bunun altında yatan temel sebep normatif iktisadın pozitif iktisada göre geri

planda tutulmasıyla aynı temele dayanmaktadır. Mevcut sisteme geliştirilecek alternatiflerden

(ya da “başka bir dünyanın mümkün olduğu” fikrinden) kaçınma isteği, mevcut iktisat

eğitiminin çoğulculuktan yoksun olmasının temel nedenlerinden biridir.

İktisadi yaşam çok karmaşıktır ve her gün incelenmesi gereken milyonlarca aktivite söz

konusudur. Dolayısıyla hangi etkinliklerin inceleneceği ve birbiriyle ilişkilendirileceği büyük

önem taşımaktadır. Davranışlarımızı değer yargılarımız ve sosyal hedeflerimiz, yani dünya

görüşümüz belirlemektedir. Bunların birçoğunun diğer bireylerin görüşleriyle çelişmesi

doğaldır. Her bireyin olaylara yaklaşımı, davranışlarının sebepleri ve hedefleri aynı zamanda

belirli bir dünya görüşünün yansıması sayılabilir. Gerçekliği sorgulamak amacını taşıyan bir

bilim de bu anlamda tüm görüşlere eşit mesafede durmalı, ya da başka bir ifadeyle bu

görüşlerin üzerinde bir konum belirlemelidir. Aynı iktisadi gerçekliğe, örneğin işsizlik olgusuna

toplumsal sınıflar açısından yaklaşan bir görüşle piyasa mekanizmasının işleyişi açısından

bakan bir görüş birbirinden çok farklı sonuçlara varacaklardır. Dolayısıyla iktisadi gerçekliğin

tüm yönleriyle kavranması için en doğru yöntem, tüm görüşlere eşit söz hakkı tanıyan bir

yöntem olacaktır.

Her iktisadi okul birbirinden farklı olaylara birbirinden farklı dünya görüşleriyle yaklaşırken

kendi ölçütleri içinde başarılı sonuçlara ulaşabilir. Örneğin Neoklasikler yüksek işsizliğin

enflasyonu nasıl dizginleyeceğini ispatlarken Avustralya bağımsız kurumların belirlediği gelir

politikalarını aynı işlevi görebileceğini, İsviçre milli bir ücret pazarlığının nasıl bunu

başarabileceğini, Kenneth Galbraith ise ilk kitabında ABD’de fiyat kontrollerinin savaş

zamanında bunu nasıl başardığını göstermiştir. Bunların her biri kendi özgün koşulları içinde

doğrudur. Burada yalnızca Neoklasik yaklaşımı uygun görüp diğerlerini dışlamak bilimsel bir

tavır değildir.1

                                                          
1 Hugh Stretton, “Plural Education” Post Autistic Review, Issue no.5, March 2001, (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue5.htm, 4 Aralık 2002.
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Çoğulculuk bilimsel bir yöntem olarak da gereklidir. Tartışmalar mevcut fikrin sorgulanmasını,

eksiklerinin düzeltilmesini, yeni bir senteze varılmasını ya da fikrin tamamen terk edilmesini

sağlayabilir.

Tartışmalar bilimin lokomotifidir. Bir sonuca varmak zorunda da değildir. İktisat tarihi böyle

birçok tartışmaya şahit olmuştur. Klasik iktisatçılar kendi aralarında çok tartışmıştır ve bunlar

bir hatanın tartışılması olarak değil, bilimsel aktivitenin bir parçası olarak görülmüştür. İktisat

eğitimi de geçmişteki ve şimdiki tartışmalar üzerine yoğunlaşmalıdır. Klasik ve Marksist

görüşler üzerinde de dikkatlice durulmalı, temel metinlerin okunmasına daha fazla ağırlık

verilmelidir. Bir konu incelenirken karşıt görüşler mutlaka öğretilmelidir.2

İktisat, ideolojik tercihler doğrultusunda biçimlenen bir bilimdir. Dolayısıyla çoğulculuk

demokrasinin bir gereğidir.

“Homo economicus” modeli yalnızca tüketen, çoğu aza tercih eden ve para kazanan bir

varlıktır. Bu insan tipi tam olarak Neoliberal düşüncenin bir ürünüdür. Farklı bir dünya

görüşünün yaratacağı insan modeli de farklı olacaktır. Örneğin insanları politik bireyler,

ebeveynler ya da iyi vatandaşlar olarak görecek bir yaklaşım daha farklı tüketim modelleri

geliştirecektir. Bu farklı dünya görüşleri Neoklasik iktisadın “parasal” ifade yöntemleri yerine

çok boyutlu ifade yöntemleri geliştirilmesini de gerekli kılacaktır. Maliyet-fayda analizlerimizde

tüm maliyetlerin hesaplanabileceği ve parasal olarak ifade edilebileceği varsayılır. Her etkinin

fiyatlandırılması ise aslında ideolojik tercihler gerektirmektedir. Dolayısıyla bu noktada sorun

problem çözmekten çıkıp konuya ideolojik bir bakışa dönüşmektedir.3

Farklı görüşleri temel alan yaklaşımlar birbirini ortadan kaldırmaya çalışan görüşler olarak

algılanmak zorunda da değildir. Birbirinden farklı iktisadi görüşleri birbirinin rakibi olarak değil

tamamlayıcısı olarak görmek ve bunları karşılaştırmalı analizler yapmak için kullanmak son

derece gerçekçi bir bilimsel tavır olacaktır.

Bir paragrafı Popper ve Kuhn tarafından önerilen rakip teoriler merceğiyle okumak,

paragrafın çok farklı biçimlerde anlaşılmasına davetiye çıkarır. Fizikçiler, görelilik ve kuantum

mekaniğini birbirine rakip kamptaki fizikçilerin destekleyeceği rakip iki teori olarak

görmektense, bu iki teoriyi fiziksel realiteye birbirinden farklı ve tamamlayıcı kavramsal

                                                          
2 Gilles Raveaud, “Teaching Economics Through Controversies” Post Autistic Review, Issue no.5,
March 2001, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue5.htm, 4 Aralık 2002.
3 Peter Söderbaum, “Democracy and the Need for Pluralism in Economics” Post Autistic Review,
Issue no.11, January 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue11.htm,
4 Aralık 2002.
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yaklaşımlar olarak algılarlar. Bu iki anlatı, birleşme fizikçileri tarafından nihayetinde aynı

sorgulamanın etki sahası altında olan, fakat temel yapının daha iyi tanımlanmasıyla birbiriyle

barıştırılabilecek, farklı görüngü dizilerini aydınlatmaktadırlar. Klasik ve görelilik teorileriyle

çelişki içinde olduklarından dolayı mikro görüngüleri görmezden gelmeyerek, 20.yüzyıl fiziği

çoğulcu olarak ilerlemiştir. 20.yüzyıl fiziği bu görüngü dizisini tanımlamak ve daha sonra yeni

açıklamalar oluşturup bunları test etmeyi hedeflemiştir. Fizikçilerin bu, varolan teorilerden

daha derin bir kavrayışla birleştirme rüyaları, doğrudan doğruya çoğulcu yaklaşımdan çıkar.

Çoğulculuk iki anlatının barış içinde bir arada olmasına, her bir teorinin keşfe yarayan

yanlarının diğerinin varlığıyla artmasına izin verir. Fizikçiler ne görelilik kuramının ne de

kuantum mekaniğinin itibarını düşürmeye çalışmakta, yalnızca ikisini bir araya getirecek yeni

bir teori geliştirmeyi amaçlamaktadırlar.4

Çoğulculuk tartışmaları yapılırken neoklasik iktisadın sermaye için dizayn edildiği gerçeği de

atlanmamalıdır. Neoklasik iktisat, sermayenin pratik ve siyasal ihtiyaçlarına hizmet etme

amacını taşıyan bir teoridir.

Klasik iktisatçılar 1800’lerde gerçekleşen ideolojik ayrılışa kadar az çok nesnel bir biçimde

yeni sistemin işleyişiyle boğuşmuşlardır. Ricardo ve Marx klasik geleneği sürdürerek

analizlerini emek değer teorisine dayandırırken Say ve Senior, diğerleri ile birlikte, güçlenen

sermayedarlara daha uygun olan bir yönde ilerlemiş ve neoklasik iktisadın altyapısını

kurmuşlardır. Standart iktisat görüşü özellikle marjinalistler (Jevons, Menger ve Walras)

tarafından aktif biçimde geliştirilmiştir. Emek değer teorisi kökünden sökülüp yerine fayda

teorisi getirilmiştir. Bu, iktisadın her türlü devrimci içeriğini tasfiye ederek onu sermayenin

ihtiyaçlarına mükemmel biçimde uyum sağlayan sığ bir yüzeysel metotla baş başa

bırakmıştır. Sistemin sistematik derinliklerini sorgulayabilecek ve tehlikeli sırlarını açığa

çıkartabilecek olan teorileri dışlayarak iktisadi düşünceye ilişkin entelektüel boşluğu da

doldurmaktadır. Örneğin neoklasik iktisat, iktisadi aktivitenin insana ilişkin hedeflerini ve

insan maliyetini gösteremez. Bunlara ilişkin terimleri ve kavramları yoktur. Sınıf ilişkilerine

değinemez, çünkü fiyatların ve mübadelenin sosyal temellerini uzun zaman önce

reddetmiştir. Kapitalizmin altında yatan dinamiklerle ya da laik eğilimlerle de başa çıkamaz,

çünkü araçları yüzeyde piyasa aktivitesiyle sınırlanmıştır. Ayrıca ekolojik sınırlamalarla da

baş edemez çünkü kaynakların sınırsız olduğu temel varsayımı üzerine oturtulmuştur.5

                                                          
4 Edward Fullbrook, “Real Science Is Pluralist” Post Autistic Review, Issue no.5, March 2001,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue5.htm, 4 Aralık 2002.
5 Frank Rotering, “Towards a New Economics” Post Autistic Review, Issue no.14, June 2002,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue14.htm, 4 Aralık 2002.
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Bu bakış açısıyla yaklaşıldığında neoklasik iktisadın dünyayı algılama biçimindeki

eksikliklerin altındaki dinamikler daha doğru biçimde görülebilmektedir. Neoklasik iktisadın

dünyasının neye benzediği ve bunun gerçek dünyayla ne kadar uyuştuğu burada temel

problemi oluşturmaktadır.

İktisatçılar iktisadi dünyanın neye benzediği konusunda asla anlaşamazlar ve bunun nedeni

kısmen bu tür bir anlaşmanın geleceği anlamla ilgilidir. Bu tür bir anlaşmanın gerçekleşmesi

için insan ve toplumla ilgili kavramlara eşlik eden ideolojik karşıtlıklar ve büyük dünya

görüşlerinin yok olması gereklidir. Bu nedenle, bu karşıtlıklar toplumun bir parçası

olduğundan, iktisadi teorilerin bütünleştirilmesi, en azından demokratik bir toplumda asla

mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla iktisatçılar arasındaki bu fikir farklılıkları, yalnızca geri

plandaki politik tartışmaların birer yansımasıdır. 6

3.2 - Matematiğin Aşırı Kullanımı
İktisadın matematiksel yöntemlere aşırı derecede yer vermesi son dönemde neoklasik

iktisada en çok yöneltilen eleştiri olmuştur. Matematiğe ilişkin eleştiriler mikroiktisat

tartışmalarıyla iç içe geçmiştir ve bu tartışmaları aktaracağımız bir sonraki bölümde ayrıntılı

olarak incelenecektir. Burada yalnızca tartışmanın genel çerçevesine değinilecek ve genel

olarak matematiğin bir sosyal bilimde ağırlığının ne olması gerektiği sorgulanacaktır.

Matematiğin bilimsel bir yöntem olarak vazgeçilmez bir araç olduğu tartışma götürmezdir.

Bununla birlikte sosyal bilimlerde matematik kullanımı, fizik gibi doğal bilimlerdeki kadar

geniş kapsamlı ve belirleyici olamaz. Birey davranışlarının mutlak bir nedensellik üzerine

oturmaması, toplumsal ilişkilerin matematiksel dille ifade edilemeyecek kadar karmaşık ve

öngörülemez oluşu, matematiksel olarak ifade edilebilen ilişkilerin de çoğu zaman bireyin

yargılama kapasitesini aşacak kadar geniş kapsamlı olması bunun başlıca sebepleri olarak

görülebilir. Matematiğin bazen “matematikçilerin bile anlamakta güçlük çekeceği” kadar ileri

düzeyde ve yoğun kullanımı, iktisadın sosyal dinamikleri incelemedeki yöntemlerinin ciddi

biçimde sorgulanmasını gerektirmektedir.

Matematiğin aşırı kullanımı iktisat tarihimizin son 50 yılı içinde biçimlenmiştir. Neoklasik

iktisadın önemli ismi Alfred Marshall’ın yazdıklarında çok az matematik vardı ve matematiği

yalnızca bir yardımcı araç olarak görüyordu. Teorinin gerekli olduğunu ama bütünüyle teoriye

dayanan soyut bir iktisadın doğru olmayacağını düşünüyordu. İktisadın 100 yıl sonra bu

                                                          
6 Claude Mouchot, “Towards a Realistic Epistemology for Economics” Post Autistic Review, Issue
no.15, September 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue15.htm, 4
Aralık 2002.
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noktaya gelmesinde iki kutuplu dünyanın önemli bir yeri vardır. Özellikle 1948’den sonra çift

kutuplu dünya, kapitalist ülkelerde piyasa ideolojisinin üzerinde çok durulması sonucunu

doğurmuştur. Ama aşırı matematikleştirmenin tek sebebi bu değildir. Formalizasyon kendini

besleyen bir süreçtir. Teknoloji ilerledikçe karmaşıklık ve işgücünde uzmanlaşma

artmaktadır. Bu kadar yüksek seviyeli uzmanlaşmaya gerek duyulmasının sonucu olarak

akademik çevrelerle de ilişkiye geçilmiştir. Bu yüzden bilginin ticarileşmesi söz konusudur.

Bu da üniversiteleri bağımsız bilgi merkezleri olmaktan çıkartarak iktisat yerine işletme gibi

doğrudan ticari hedefler güden bölümlere yönelinmesine yol açmıştır. İktisat ve diğer sosyal

bilimlerin bu ilgi kaybına tepkisi aşırı biçimselleşme şeklinde olmuştur. Matematikleşme de

bunun sonucu olarak gelişmiştir. Bu arada bilimsel yayınların sayısında patlama yaşanırken

birçok alt disiplin de ortaya çıkmış ve disiplinler arası ilişkiler giderek açılmıştır.7

İktisadın bugünkü aşırı matematiksel yapısını kazanmasında 2.dünya savaşının ve

sonrasındaki soğuk savaşın payı da göz önünde tutulmalıdır.

2. dünya savaşı sonrası gelişen “yeni” iktisat kavramı askeri hareketlilik, savaş, güç ve

küresel otorite ile birlikte biçimlenmiştir. Soğuk savaş döneminde Amerikan iktisat bilimi

önemli bir işlev taşımıştır. Bu da neoklasik iktisadın genel olarak diğer okullar üzerinde

sivrilmesine neden olmuştur. Savaş döneminde iktisatçılar özellikle kaynak dağılımında çok

önemli hizmetler vermiştir. ABD savaşa girince artan tahsis problemleri ürün

maksimizasyonu, maliyet düşürme ve kaynak dağılımı konularını çok önemli hale getirmiştir.

Bu tür lineer programlama modellerinin araştırılması gelecekte iktisadın

matematikselleştirilmesinin de temellerini oluşturmuştur. Örneğin belirli fonksiyonları

maksimize etmek için algoritmaların icat edilmesi, lineer eşitsizliklerin kurulması sonucunda

gerçekleşmiştir. Oyun teorisinin ortaya çıkmasıyla birlikte lineer programlama da ilerleme

kaydetmiştir. Oyun teorisinin çelişkiler ve karar verme süreçleriyle ilişkili olması stratejik

analizlerde çok işe yaramış ve savaş için de çok iyi bir strateji aracı olmuştur. 1940’larda

John von Neumann ve Oskar Morgenstern’ın çalışmalarının kesin şartlar altında oyunun

taraflarının minimum seviyede kazanımı garanti altına alan stratejiler geliştirebildiklerini

göstermesi mikroekonominin geleceği için çok iyi bir aracı ortaya koymuştur. Bununla birlikte

soğuk savaş döneminde oyun teorisinin nükleer düopol ortamında strateji geliştirirken

faydalanmak için iyi bir araç olması ABD Savunma Bakanlığı’nın da bu yöndeki çalışmaları

desteklemesiyle sonuçlanmıştır. Bu yüzden oyun teorisi ve lineer programlama üzerine

çalışmalar hızla artmıştır. ABD Deniz Kuvvetleri’nin özellikle Kenneth Arrow ve Gerard

                                                          
7 Geoffrey M. Hodgson, “How Did Economics Get Into Such a State?” Post Autistic Review, Issue
no.14, June 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue14.htm, 4 Aralık
2002.  
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Debreu’nun çalışmalarını desteklediği görülmüştür. Bir araştırma-geliştirme şirketi olan

RAND Corporation da bu tür çalışmalara destek vermiştir. Savunma maliyet minimizasyonu,

bütçeleme stratejileri, taşıma ve lojistik destek planlaması, gölge fiyatlaması analizleri, askeri

sanayi üzerine çalışmalar hep bu dönemde devlet tarafından destek bulmuş ve böylece

matematiksel iktisadın gelecekteki hakimiyetinin de tohumları atılmıştır.8

İktisatta matematiksel analizin bu gelişim süreci teorik planda mükemmel, ama hayatın

gerçekleriyle uyumsuz modeller yaratılmasına yol açmıştır. Bu yönelimin altında iktisadı

matematik kadar kesin bir bilim yapma isteğinin yattığını söylemek yanlış olmayacaktır.

İktisat, doğal bilimler gibi bir bilim değildir. Mutlak gerçeklere dayanmaz ve toplumsal yapı

değiştikçe iktisadın “değişmez” diye bilinen öğeleri değişmeye başlar. Örneğin "Minimum

ücret seviyesinde bir artış, niteliksiz işçilerin istihdamında bir azalışa yol açar"  ifadesi her

zaman gerçeği yansıtmayabilir. Kuzey Amerika örneklerinde minimum ücretlerin yükselmesi

durumunda en az nitelikli işçilerin istihdamının sabit kaldığı ya da yükseldiği gözlemlenmiştir.

Bunun tür yanılgıların sebebi; ekonominin, tek bir değişkeninin değişmesi durumunda

sonuçta ne olacağını görmemizi engelleyecek derecede karmaşık bir ilişkiler ağından ibaret

olmasıdır. İktisadın evrensel kanunları yoktur. Yalnızca çok değişken mekanizmalar vardır.9

Elbette bu değişken mekanizmaların mutlak neden sonuç ilişkilerine dayandırılması da

mümkün değildir. İktisadın aşırı matematikleştirilmesi ise temelde bunu yapmaya

çalışmaktadır. Halbuki iktisadi etkinliği belirleyen bireysel ve toplumsal faktörler sürekli bir

hareket içindedir.

İktisadi dengesizlikleri etkileyen faktörlere bireylerin bilgileri, inançları, çevrelerindekileri

algılayış biçimleri ve davranışlarına ilişkin mazeretleri de eklenmelidir. Bu gerçekleşirken bu

inançlar, yorumlar ve mazeretler de sürekli olarak değişim geçirecektir. Çünkü bunlar sosyal

faktörlerdir. İnsan sürekli öğrenir ve yenilenir: Gelecek hiçbir zaman geçmişin tekrarı değildir.

İnsan dünyasında dün gerçekleşmiş olan, bize yarın neler olacağını söylemez.10

Sosyal bilimlerin her zaman biçimsel bir yapı kurmasının gerekli olmadığı çoğu zaman

unutulmaktadır. Problemin arkasındaki sosyal ve kurumsal yapının analizinin asıl önem

                                                          
8 Michael A. Bernstein, “Rethinking Economics in Twentieth-Century America: A Political-Economic
Approach to the History of Thought” Post Autistic Review, Issue no.8, September 2001, (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue8.htm, 4 Aralık 2002.
9 André Orléan, “İktisatta alçakgönüllük”, Çev. Gökmen Tarık Acar, Post Autistic Review, Issue no.5,
March 2001, (Çevrimiçi) http://www.ceterisparibus.net/arsiv/a_orlean.htm, 4 Aralık 2002.
10 A.e.
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taşıyan şey olduğu iktisat tarihi ile de kanıtlanmıştır. Bireyin tek bir dürtü ile (fiyatlar) harekete

geçtiği düşüncesi bizim en evrensel kanunumuzdur ama bireyin aslında “dürtülerle” harekete

geçtiği göz ardı edilmektedir. Egemen iktisadın birey davranışına ilişkin evrensel bir kural

(yani fayda maksimizasyonu)  geliştirdiği iddiası tasfiye edilmelidir. Bireylerin verili bilgiyi

işlemekteki yeteneklerinin sınırları bilinmektedir. Hiç kimse elindeki bilgiyi bütünüyle faydaya

dönüştürememektedir. Dolayısıyla maksimum kavramı da aslında havada kalmaktadır.

Aktörlerin doğru davranışları ancak kurumsal ve sosyal ilişkiler temelinde analiz edilebilir.11

Fransız öğrencilerin başlattığı tartışmada aşırı matematik kullanımına ilişkin eleştirilere

verilen yanıt, matematikselleşmenin iktisadın bilimsel niteliğinin bir gereği olduğu şeklindedir.

Bir bilimin mutlaka matematik kullanmak zorunda olduğu iddiası ise doğru değildir.

İktisadın amacı yaşanan gerçekliği aydınlatmaktır ama matematik yalnızca kesinliğe dayanan

alanlarda işlevli olabilir. Sosyal gerçeklikte ise çoğu zaman bu kesinlikler yoktur. Bir konunun

bilimin ilgi alanına giresi için de mutlak deterministik ilişkilerin var olması gerekmez. Önemli

olan olayların arkasındaki yapıları keşfedebilmektir. Bilim sebep sonuç ilişkilerini incelerken

bu ilişkilerin altında yatan ve net olarak görülemeyen olayları da inceler. Matematiği tek araç

olarak görmek bu olayları dışlamak demektir. İşsizlik, yoksulluk ve benzeri sosyal olayları

incelerken eğer mümkün olan matematiksel yöntemler varsa elbette bunları kullanmak doğru

olacaktır ama bu konuda yapılan araştırmaları bilimsel olarak tanımlamak için matematiksel

olması zorunluluğu yoktur.12

Nobel Ödüllü iktisatçı Amartya Sen’in Le Monde’a verdiği demeçte13 matematiğin iktisat bilimi

için tek temel araç olmadığını söylemesi, matematiğin iktisattaki yerine ilişkin tartışmaların en

ciddi isimlerce takip edildiğinin bir göstergesidir. Bir araç olarak matematiğin önemi ve

sağladığı faydalar açıktır. Ancak iddia edildiği gibi bir “araç” olmaktan “tek başına bir amaç

olmaya” doğru giden bir matematik, kaçınılmaz olarak iktisadi olaylara onları sosyal, kültürel

ve ideolojik temellerinden soyutlayarak yaklaşmak zorunda kalacaktır. Bu yüzden Geoff

Harcourt’un14 ifade ettiği gibi; “Matematik iyi bir hizmetçi ama kötü bir efendidir”

3.3 - Gerçekçilikten Yoksunluk

                                                          
11 Paul Ormerod, “Beyond Criticism”, Post Autistic Review, Issue no.7, July 2001, (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue7.htm, 4 Aralık 2002.
12 Tony Lawson, “Back to Reality” Post Autistic Review, Issue no.6, May 2001, (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue6.htm, 4 Aralık 2002.
13 Le Monde 31/10/2000 tarihli sayısından aktaran; Tony Lawson, A.g.e.
14 Geoff Harcourt, “A good servant but a bad master”, Post Autistic Review, Issue no.6, May 2001,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue6.htm, 4 Aralık 2002.
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İktisadın gerçek yaşamdan kopuk olduğu ve düzmece senaryolar üzerinde kurulu bir mantık

yürüttüğü iddiası, neoklasik iktisada yöneltilen diğer bir eleştiridir. Gözlemlenen gerçek

iktisadi ilişkilerle neoklasik teoriler ve bu teorilerin öngörüleri çoğu zaman birbiriyle

uyuşmamaktadır. Bunun altında yatan en temel sebebin yukarıda da değinilen

“matematikselleştirme” eğilimi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü matematiksel ilişkiler mutlak

neden-sonuç ilişkilerine dayanırlar ve iktisadi gerçekliği matematiğin diliyle ifade etmek için

belirli basitleştirmelere gitmek, ya da matematiksel dille ifade edilebilecek ilişkiler belirmeye

çalışmak ve dolayısıyla gerçekten kopuş yaşamak kaçınılmaz olacaktır.

Dünya ülkelerinde son dönemde yaşanan krizler ya da Fransa'daki işsizlik düzeyi gibi güncel

problemlerin analizinde neoklasik teorinin söyleyebileceği fazla bir şey yoktur. Genel denge

teorisi yüksek seviyede merkezi bir ekonomiyi tanımlamaktadır ama bu tür bir ekonomiye

neoklasik iktisatçılar bile inanmamaktadır.15

Uluslararası firmalar iktisat teorileri hariç her yerde varlıklarını sürdürmektedir. Uluslarüstü

sermaye hareketleri için dünya çapında gösteriler yapılmaktadır. Bununla birlikte iktisat

eğitiminin bu konuda sağlıklı bir yaklaşımı yoktur. Hatta bir üniversite ne kadar yüksek bir

üne sahipse öğrencilerinin bu konuda eğitim alma olasılığının da o kadar az olduğu

söylenebilir. Bir firmanın kendi ülkesi dışında üretim yapması ciddi bir avantaj sağlamaktadır.

Kendilerinin coğrafi alanda hareket edebilmeleri ama emeğin, doğal kaynakların ve

devletlerin bu tür yeteneklerinin olmaması, bu firmalara mukayeseli üstünlük sağlamaktadır.

Bu durum firmaları nerede ve nasıl üretmek ve satmak konusunda bazı kararlar almak

durumunda bırakırken özel bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu yüzden uluslarüstü sermaye

için yeni bir teori kurulmalıdır. Bu firmaların faaliyetleri hem mikro hem makro iktisadın birer

parçası olmalıdır. Geleneksel firma teorileri yalnızca milli üretimi analiz ettiği için yeterli

değildir. Bu konuda neoklasik iktisadın gerçek ekonomik ilişkilerle uyumlu bir teorisi yoktur.16

Sosyal sınıflar arasındaki gelir dağılımını incelerken “Ücretler ve karların seviyesini ne

belirler?” sorusuna neoklasik teorinin vereceği bir yanıt yoktur. Çünkü bu sosyal sınıflar

neoklasik teorinin açıklayabileceği değişkenler değildir. Keynes ve Marx tarafından az çok

ele alınan güç kavramı klasik teoride yoktur ve neoklasik teori tarafından da açıkça

reddedilmiştir (tüm aktörler eşittir).17

                                                          
15 Gilles Raveaud, “For Guerrien… and Beyond”, Post Autistic Review, Issue no.13, May 2002,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue13.htm, 4 Aralık 2002.
16 Grazia Ietto-Gillies, “Economics and Multinationals”, Post Autistic Review, Issue no.7, July 2001,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue7.htm, 4 Aralık 2002.
17 Mouchot, a.g.e.
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Neoklasik iktisat sınıf ilişkilerine değinemez, çünkü fiyatların ve mübadelenin sosyal

temellerini uzun zaman önce reddetmiştir. Kapitalizmin altında yatan dinamiklerle ya da laik

eğilimlerle de başa çıkamaz, çünkü araçları piyasa aktivitesiyle sınırlanmıştır. Ayrıca ekolojik

sınırlamalarla da baş edemez çünkü kaynakların sınırsız olduğu temel varsayımı üzerine

oturtulmuştur.18

Neoklasik iktisat ekonomik yaşamı piyasa aktivitelerine indirgeyerek analiz için gerekli olan

basitleştirmeyi yapmaktadır. Ancak bu basitleştirme, tüm yapının üzerinde yükseleceği temeli

oluşturduğu için yaratılan modellerdeki eksikliklerin de sorumlusu olmaktadır.

Bilim olma iddiasındaysanız ele aldığınız gerçekliğin bir kısmını basitleştirmek zorundasınız

demektir. Aksi taktirde ya hiçbir sonuca ulaşamaz ya da birçok sonuçla karşılaşırsınız.

Mantıksal ilişkiler kurarken mutlaka matematiksel bir bağ kurmak gerekir ama ilerledikçe yine

karmaşıklık ortaya çıkacak ve yine bir kısım basitleştirmelere gitmek gerekecektir. Neoklasik

iktisat işe bireyle başladığına göre, bireyi mümkün olduğunca basit olarak tanımlamak

gerekir. Bunun için gerçekte gözlemlenemeyen bir tercih fonksiyonu belirlenir ve tüm

hesaplamalar bunun üzerine kurulur. Gördüğümüz gibi bu analitik bir başarı sağlamaz.

Aslında bu durumda tüm yaklaşımı yeniden değerlendirmek gereklidir ama bunun yerine aynı

yöntemlere devam edilerek bu çalışmalarda kazanılan ilerleme “bilimsel ilerleme” olarak

düşünülmektedir.19

Önceki bölümde değinilen “biçimselliğin kendini besleyen bir süreç olması” tam olarak budur.

Matematiksel yöntemlerle başarı kazanılamayan bir alanda tüm yöntemi kökünden

değiştirmek; tarihsel, sosyolojik ya da politik başka yöntemler denemek faydalı olabilir. Ancak

bu başarısızlığın sebebini matematiksel yöntemlerin eksikliğine bağlamak, doğrudan bu

yöntemlere verilen ağırlığın da artmasıyla sonuçlanacaktır.

Yapılması gereken, tüm biçimsel modelleri bir kenara atmak değil, gözlemlenen dinamik

süreçleri tanımlayacak betimleyici modeller kurmaktır. Önemli olan sosyal gözleme uygun

modelin yaratılabilmesidir. İktisat fizikten çok biyoloji gibi bir yönteme sahip olmalı,

modellemeye girişmeden önce gözlem ve tanımlama yapılmalıdır. Bir hayvanın davranışları

a priori prensiplerle belirlenemez. Uzun süreli bir gözlem ve bu gözlemlenmiş gerçekliğe en

uygun modelleri yaratmak gereklidir. Yalnızca tahminlerimizin doğrulandığını gözlemleyerek

değil işleyen süreci de adım adım doğrulayarak metodumuzu doğrulamalıyız. Bu statik bir

                                                          
18 Rotering, a.g.e.
19 Gilles Raveaud, “Teaching Economics Through Controversies”, Post Autistic Review, Issue no.5,
March 2001, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue5.htm, 4 Aralık 2002.
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gözlem değil, birçok gözlemden oluşan dinamik süreçlerin modellenmesi olacaktır.

Vardığımız sonuçların gerçekten genel davranışların karşılığı olduğundan emin olmalıyız.20

“Kötü bilim teknikle başlar ve problemi ona uyması için değiştirir, iyi bilim ise problem ile

başlar ve uygun tekniği seçer”. 21

3.4 - Mikro İktisat Tartışmaları
Post Otistik İktisat Hareketi içinde en çok ilgi çeken ve birçok iktisatçı tarafından yorum ve

eleştirilerle genişletilen tartışma, mikro iktisadın varlık sebebinin sorgulanmasıyla ilgili

olmuştur. Paris Üniversitesi öğretim görevlilerinden Bernard Guerrien’ın “mikro iktisadı

sürdürmek için bir sebep var mı?” sorusu üzerine kurulu makalesi22 tüm Post Otistik İktisat

tartışmalarını bir anda yepyeni bir yöne çekmiştir. Guerrien her ne kadar teknik bir analiz

yapmak yerine bazı yüzeysel eleştirilerde bulunmakla yetinmiş olsa da “neoklasik iktisadın en

önemli isimlerinden biri”23 olarak tanımlanması, uyanan tepkinin de büyük olması sonucunu

getirmiştir. Bu makaleye katkı ya da eleştiri niteliğinde olan diğer çalışmalar da standart

mikro iktisadın işlevlerini sorgulayarak tartışmayı daha da derinleştirmişlerdir. Guerrien’ın

makalesi şu şekilde özetlenebilir:

Fransa’daki öğrenci hareketi aslında temel olarak mikro iktisadın yöntemlerine ilişkin bir

başkaldırı hareketidir. Mikro1, mikro2, mikro3... dersleri ile, aşırı miktarda matematik

kullanarak kurmaca hanehalkları, kurmaca firmalar ve kurmaca piyasalardan bahsetmenin

hiçbir faydası yoktur. Tam rekabet kavramı da yalnızca merkezi bir sistemde var olabilir ve

bu yüzden piyasa ekonomisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Standart mikro ekonominin tüm

varsayımları geçersizdir ve bu varsayımlardan ulaşılabilecek sonuçlar etrafımızda

gördüğümüz hemen her şeyle çelişmektedir. Özellikle gerçek dünyaya ilişkin problemlerin

mikro iktisatçılar arasında tartışılması günden güne imkansız hale gelmiştir. Eğer bir mikro

ekonomi kitabına bakarsanız, içeriğinin bütünüyle matematikten (Kreps, Mas-Colell,

Whinston ve Green) ya da “masallardan” (Varian ya da Schotter) ibaret olduğu ve gerçek

bilgi içermediğini görülecektir. (Bazen sayısal değerler içeren “örnekler” ya da “uygulamalar”

ile karşılaşabilirsiniz ama genellikle tamamı yazar tarafından uydurulmuş kurgusal

                                                          
20 Bruce Edmonds, “Against: a priori theory For: descriptively adequate computational modelling” Post
Autistic Review, Issue no.10, December 2001, (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue10.htm, 4 Aralık 2002.
21 Edmonds, a.g.e.
22 Bernard Guerrien, “Is There Anything Worth Keeping in Standard Microeconomics?”, Post Autistic
Review, Issue no.12, March 2002, (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue12.htm, 4 Aralık 2002.
23 Jacques Sapir, “Response to Guerrien’s Essay” Post Autistic Review, Issue no.13, May 2002,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue13.htm, 4 Aralık 2002.
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çalışmalardır). Bütün bir ekonomiyi tek bir aktörün -tüketici ve üretici- ya da tek bir firmaya

sahip olan tek bir hanehalkının tercihi şeklinde temsil etmek anlamsızdır ama mikro iktisat

tam olarak bunu yapmaktadır. 24

Guerrien’ın bu makalesi tartışmayı yakından takip eden iktisatçılar arasında ciddi bir tepki

uyandırarak Post Otistik İktisat Bülteni’nin sonraki sayılarında geniş yer tutmuştur. Aşağıda

bu tartışmalar özetlenmeye çalışılacaktır.

3.4.1 – Mikro İktisada Yöneltilen Eleştiriler
Neoklasik iktisadın üzerine kurulu olduğu tüketici tercihi teorisi iktisadi aktörlerin

davranışlarının rasyonel olduğunu varsayar. Bu görüş karmaşık yaşamları ve toplumları her

koşulda rasyonel seçimler yapan oluşumlara indirgemektedir. Fayda maksimizasyonu adı

altında tüm tarih, gelenek, kişilik ve kültür silinmektedir. Bu yüzden bu teori özellikle kolektif

davranışlarda çoğu zaman yetersiz kalmaktadır.25

Mikro iktisadın iktisadi aktörlerin davranışlarına ilişkin varsayımlarının da geçerli olmadığı

yönünde görüşler vardır.

Günümüzde iktisat literatüründe neoklasik iktisadın “firmanın davranışı” olarak öğrettiği şeyin

(artan marjinal maliyeti azalan marjinal gelire eşitleyerek karlılığı maksimize etmek) mevcut

firmaların ve ürünlerin en fazla %5’inde uygulandığı sonucuna varan birçok araştırma vardır.

Birçok ürünün karşı karşıya kaldığı gerçek maliyet koşullarına ilişkin araştırmalar, vakaların

%95’inde ya da daha fazlasında makul bir ürün seviyesi içerisinde marjinal maliyetlerin ya

sabit kaldığını ya da düştüğünü ortaya koymuştur. Firmaların gerçek davranışlarına ilişkin

araştırmalar da benzer olarak, vakaların %95 ya da daha fazlasında firmaların azalan

marjinal geliri hiç hesaba katmadan mümkün olan en yüksek seviyede satışa ulaşmaya

çalıştıklarını göstermiştir.26

Benzer şekilde tüketicilerin bütçe doğrusu ile kayıtsızlık eğrisinin teğet olduğu noktayı

hedefleyerek ne satın alacağına karar verdiği bakış açısı da deneysel çalışmalarda trajik

biçimde başarısız olmuştur. Buna ilişkin son ve en iyi referans, Sippel 1997, çok iyi dizayn

edilmiş kontrollü bir deneyde bu teorinin öğrencilerin davranışlarını tahmin etmekte başarısız

                                                          
24 Guerrien, a.g.e.
25 Kurt Jacobsen, “Revolt in Political Science”, Post Autistic Review, Issue no.6, May 2001,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue6.htm, 4 Aralık 2002.
26 Steve Keen, “Two Perspectives to Guerrien's Question” Post Autistic Review, Issue no.14, June
2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue14.htm, 4 Aralık 2002.
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olduğu gözleminden yola çıkarak çok dürüst biçimde sonuçta insanların nasıl davrandığına

ilişkin bir tanım olarak bu teorinin sınırlarını ekonomistlerin daha fazla dikkate almaları

gerektiği sonucuna varmıştır. Bu deneysel başarısızlıklara karşın iktisatçıların standart firma

ve tüketici tercihi teorisini öğretmeyi sürdürüyor olmaları, belki de standart mikro ekonomiye

karşı yapılabilecek en güçlü suçlama olacaktır.27

İşlevsiz olduğu düşünülen fayda maksimizasyonu teorisi, mikro iktisat için mutlaka gerekli bir

koşul da değildir. Bu prensibin yerine başka alternatifler getirilebilir.

Neoklasik teorinin temel kavramları fayda ve kar maksimizasyonlarıdır. Modern teorik

iktisadımızın kurucuları bunları ekonomik kararların temelinde yatan özellikler olarak

görmüşlerdir. Hall ve Hintch in 1939’da yaptıkları bir araştırma ise neredeyse hiçbir firmanın

fiyatlama politikasının Neoklasik teorinin öngördüğü gibi olmadığını ortaya koymuştur. Kar ve

fayda maksimizasyonu eksiksiz bilgi gerektirir ve geleceğe ilişkin de tam bilgi gereklidir.

Ayrıca karar ile sonuç arasındaki zaman farkı ikisinin farklı zaman dilimlerinde ve çevrelerde

gerçekleşmelerine yol açar. Karar anındaki maksimizasyon sonuçtaki maksimizasyon

anlamına gelmez, çünkü dünya sürekli bir değişim içindedir. Üstelik hiç kimsenin neoklasik

anlamda bir ekonomik aktör olması da beklenemez. Bireyin bu tür bir insan olarak

tanımlanması ahlaki anlamda da insan varlığına aykırıdır. Maksimum prensibinin var

olmasına gerek de yoktur. İlk defa Avusturya iktisatçıları tarafından ortaya atılmış olan “sıfır

kayıp” kuralında bireyler arasında serbest mübadelenin gerçekleşmesi için şu üç koşulun

bulunması yeterlidir: 1) Bir bireyde başkasına bir şey karşılığı verebileceği malın bulunması

ve diğerinin de almak istemesi 2) İkisinin de bu durumdan haberdar olması 3) Bunu yapacak

güce sahip olmaları. Bunlardan herhangi biri olmazsa alışveriş gerçekleşmez. Bireyin

kaybına yol açacak bir davranışta bulunmadığı bu görüş maksimum prensibinin yerine

kullanılabilir. Bu varsayım geleceği mükemmel görüş ön koşuluna dayanmaz. Birey, optimum

olmasa da, tercih edilir davranışlarda bulunur. Bir iktisadi aktivite için zorunlu koşul bireyin

refahının düşmemesidir. Bu yaklaşımda denge de yoktur, yalnızca ulaşılan belirli konumlar

vardır.28

Standart mikro ekonmomiyi reddetmek için çok iyi matematiksel sebepler de vardır.

“Rasyonel” olduğu iddia edilen bireyin birçok ekonomik aktivitede rasyonel davranması

mümkün değildir.

                                                          
27 Keen, a.g.e.
28 Katalin Martinás, “Is the Utility Maximization Principle Necessary?” Post Autistic Review, Issue
no.12, March 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue12.htm, 4 Aralık
2002.
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Standart (iki ürün arasında tercih yapan) tüketici modeli, analizi daha basit bir görünüme

sokmaktadır. Fakat gerçek dünyada yalnızca iki ürün ile yaşayan bir tüketici yoktur. Göz

önünde tutulacak her bir ilave ürün fazladan bir eksen gerektirecek (üç ürün için üç eksen,

dört ürün için dört...) ve her bir eksen, tüketicinin karşı karşıya kaldığı tercihlerin sayısını da

arttıracaktır. Tipik bir batılı tüketicinin aylık olarak satın aldığı her bir ürünün ve bu ürünlerin

alt birimlerinin sayısına yakın bir noktaya geldiğimizde tercihlerin sayısı da basit “rasyonel”

fayda maksimizasyonunun imkansız hale geldiği bir noktaya ulaşmaktadır. Örneğin 10 alt

birim içeren (10 çeşit deterjan, 10 çeşit ekmek vb.) 30 değişik ürünlük bir grupta göz önünde

tutulması gereken kombinasyonların sayısı 1030 olacaktır (bu sayının daha iyi kavranması

için, evrenin yaşının 1018 saniye olduğunu söyleyebiliriz). Bu “boyutluluk laneti” bilgisayar

bilimimde çok iyi bilinen bir olgudur ve bu tür problemlerde eksiksiz bir maksimizasyon

yaklaşımının da imkansız olduğu iyi bilinmektedir.29   

Mikro iktisattaki (bütün temel ders kitaplarında görülen) temel eksikliklerden biri de fiyatların

belirlenmesi mekanizmasıdır. Fiyatı belirleyen arz ve talep eğrileri, iktisadi aktörlerin

davranışlarıyla belirlenirler ama bu davranışları belirleyen faktör yine fiyattır. Dolayısıyla eğer

neoklasik ya da birey temelli bir teori kurmakta kararlıysak mutlaka fiyatı belirleyen bir

kurumun varlığını ve aktörlerin birbirleriyle ilişkili olduklarını (pazarlık yaptıklarını)

varsaymamız gerekecektir. Eğer herkesi davranışını fiyatlarla belirleyen (price taker) aktörler

olarak görürseniz mantık olarak fiyatların açık arttırma biçiminde belirlenmesi gerekecektir.

Ancak bundan sonra arz ve talep eğrilerine dayalı bir ilişkiden bahsedilebilir. Mutlaka fiyatı

belirleyen bir kurum gereklidir ve bu tür bir aktörü analize soktuğunuz anda da tamamen

farklı bir teori ortaya koyulmuş olur. Neoklasik teorinin kurucuları da bu eksikliğin

farkındaydılar. Jevons bundan “trading bodies” kavramıyla kurtulmaya çalışmıştır. Walras ise

fiyatların yüksek sesle telaffuz edilerek duyurulduğunu varsaymıştır. Bu problemden her

zaman yapıldığı gibi “piyasa güçleri” ya da “arz ve talep kanunları” ile kurtulmak mümkün

değildir.30

Mikro iktisat kitaplarında genellikle önce geleneksel tüketici seçimi teorisi kurulur ve

davranışları fiyatlar tarafından belirlenen aktörlerin var olduğu düşünülür. Bundan yola

çıkmadan bütçe doğrusu çizmek mümkün değildir. Bunun arkasından da ticaret (mübadele)

konusuna girilir. Sorun da tam olarak bu noktada başlar: Ticarette karşılıklı çıkarlar söz

konusudur ama bu çıkarlar fiyatı belirlemeye yetmez. Bu fiyat belirleme işleminde pazarlık

                                                          
29 Keen, a.g.e.
30 Bernard Guerrien, “Once Again on Microeconomics”, Post Autistic Review, Issue no.16, October
2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue16.htm, 4 Aralık 2002.
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kavramını ortaya atmak gereklidir ve yalnızca iki kişi olduğu zaman sorun yoktur ama her iki

tarafta da birden fazla kişi olduğunda rekabet kavramı işin içine girer ve işler

karmaşıklaşmaya başlar. Bu konuda mikro iktisat kitaplarında31 her aktör için fiyatın “veri”

olduğu kabul edilir ve aktörler tek başlarına fiyatı etkileme gücüne sahip değildir. Bu noktada

yine aynı soru karşımıza çıkmaktadır: Bu fiyatı kim belirliyor?32

Mikro iktisadın eleştirilen bir yanı da bireyi toplumdan soyut yaşayan ve diğer bireylerle ilişkisi

olmayan bir varlık konumuna indirgemesidir.

Dünya çok karmaşık bir yerdir ve onu anlamlandırabilmemiz için gerekli olan şey, gerçekliğin

basitleştirildiği modellerdir. Neoklasik iktisadın varsayımı, aktörlerin zevklerinin ve

tercihlerinin sabit olmasıdır. Varsayıma göre çok büyük miktarda bilgi, aktörler tarafından hiç

sorunsuz analiz edebilmektedir ama aynı aktörler tercihlerini değiştiremezler. Diğer insanların

tercihleri yalnızca fiyatları etkilediği zaman bireyimizi de etkiler. Bu görüş sadece başka

insanlar istiyor diye bir oyuncak isteyen çocuğun davranışını açıklamaz. Halbuki gerçek

dünyada bu tür davranışlar çok fazladır. Moda piyasaları böyledir. Finansal piyasalarda da

benzer davranışlar yaşanabilir. Bir Hollywood filminin başarısında bazen bu tür etkenlerin çok

fazla yeri olabilir. Geleneksel teori ise iki bireyin birbirlerinin davranışlarını etkilemesini

yalnızca fiyat mekanizmasına indirgemektedir. Sabit tercih varsayımının kaldırılması gerçek

dünyayı anlamak için birçok analitik araç verecektir. Son zamanlara kadar bu ilişkileri

biçimlendirmenin teknik açıdan mümkün olmadığı söylenebilirdi ama metodoloji son

zamanlarda birey davranışlarının birbirine etkisini anlayabilecek konuma gelmiştir. Bu

yaklaşım teorilerin çok daha bilimsel test yöntemlerini de olanaklı kılacaktır.33

3.4.2 – Mikro İktisadın Savunulan Yönleri
Mikro iktisat teorisine yöneltilen bu yoğun eleştiriler birçok alanda teorinin ciddi eksikliklerinin

olduğunu göstermektedir. Joseph Halevi  gibi bazı iktisatçılar bundan yola çıkarak standart

mikro ekonominin bütünüyle tasfiye edilmesi gerektiğini savunmaktadır.34 Bu tür uç görüşlere

karşın genel görüş, mikro iktisadı bütünüyle terk etmek değil, yalnızca işe yaramadığı

düşünülen kısımlarının terk edilmesi yönündedir.

                                                          
31 Bkz.: Deirdre McCloskey, “Applied Price Theory”.
32 Guerrien, a.g.e.
33 Ormerod, a.g.e.
34 Joseph Halevi, “High priests and run-of-the-mill practitioners”, Post Autistic Review, Issue no.14,
June 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue14.htm, 4 Aralık 2002.
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İktisat metodolojisinin önemli ismi Bruce J. Caldwell’e göre “iktisadi akıl yürütme” olarak

isimlendirdiğimiz şey büyük ölçüde mikro ekonomiye dayanmaktadır. Öğrencilere mikro

ekonomi dersi verirken çok düşük seviyede matematik kullanılabilir. Elastikliği hesaplamak

için kullanılan az seviyede cebir dışında tüm kavramlar, -üretim olasılık eğrisi ile arz ve talep

diyagramları başta gelmek üzere- grafiksel olarak ele alınabilir. Bu basit araçlar grubuyla

öğrencilere dünyanın nasıl işlediğine dair pek çok şey öğretilebilir. Temel olarak, mikro iktisat

grafikleri dünya hakkında öyküler anlatmak için kullanılabilir. Örneğin fiyatın belirlenmesini

tartışırken arz ve talep diyagramları kullanılması çok faydalı olacaktır. Temel ekonomik akıl

yürütme ve basit diyagramlar, ekonominin de ötesinde, politik ekonomi diye

isimlendirebileceğimiz konularda da hikayeler anlatmak için kullanılabilir. Sonuç olarak; mikro

ekonominin biçimsel karmaşıklığı sürekli artan modellere dönüşmesi gerçekten kaygı

vericidir ama bu mikro ekonominin işlevsiz olduğu sonucunu getirmez.35

Neoklasik teorinin özü rasyonellik, denge ve yeterli bilgiyi içerir. Bu, kolayca uyarlanabilir bir

teorik temeldir ve hem sağ hem de sol merkezli birçok ideolojik yapıya hizmet etmektedir.

Teorisyenler Neoklasik yaklaşımı rekabetçi piyasalara olduğu kadar sosyalist planlamaya ve

kapitalist tekele de uyarlamaya çalışmışlardır. Bireyselci pro-market neoklasik iktisatçılarımız

(örneğin Milton Friedman) olduğu kadar liberal veya sosyal demokrat neoklasik

iktisatçılarımız (Kenneth Arrow, Paul Samuelson gibi ) ve aynı zamanda “Marksist” neoklasik

(Oskar Lange, John Roemer ve Jon Elster gibi) iktisatçılarımız da vardır. Günümüzde birçok

neoklasik iktisatçı, özellikle son 20 yıl içinde, neoklasik temel teorinin bazı sınırlamalarını

kabul etmektedir. Örneğin Herbert Simon'un “sınırlı rasyonellik” kavramı bugün kabul

edilmektedir. Birçok deneysel iktisatçı, neoklasik aksiyomlara karşı şüphecidir. Bununla

birlikte temel neoklasik varsayımlar halen ders kitaplarına ve dergilere hükmetmektedir.

Neoklasik teorinin temel fikirleri müfredattan dışlanmamalıdır ama eşlik eden alternatifler de

yerleştirilmelidir. Örneğin “rasyonel iktisadi insanı” temel alan psikolojik varsayımlar açık hale

getirilmeli ve diğer psikolojik yaklaşımlarla karşılaştırması yapılmalıdır. Oyun teorisinin

tekniklerinin üzerinde durulduğu kadar teorinin kavramsal sınırlarının da üzerinde

durulmalıdır. Öğrenciler anahtar fikirleri belirlemeye, karşılaştırmaya ve eleştirmeye teşvik

edilmelidir. İktisadı yeniden canlandırmanın önemli ilk adımı -kavramların ve fikirlerin

anlamlarını ve tarihsel evrimlerini daha iyi anlamamızı sağlayabilecek olan- iktisat

metodolojisine ve iktisadi düşünce tarihine daha fazla yer ve prestij sağlamak olacaktır.

Neoklasik teorinin bazı kısımlarını okumak ve eleştirmek iyi bir entelektüel çalışmadır. Alfred

                                                          
35 Bruce J. Caldwell, “In Defense of Basic Economic Reasoning” Post Autistic Review, Issue no.13,
May 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue13.htm, 4 Aralık 2002.
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Marshall, Leon Walras ve Vilfredo Pareto gibi neoklasik teorisyenler zeki ve güçlü

düşünürlerdir ve onların çalışmaları hala okunmaya değerdir.36

Genel tercih görüşü, bireyin ekonomik tavrını biçimlendiren davranışlardan biridir ve tercihi

göz önünde bulundurmak aynı zamanda davranışları açıklarken alışkanlıkların ve

geleneklerin (kurumsalcıların vurguladığı gibi) ve güç ilişkilerinin (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

değişimlerini 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 yaklaşım hem çok daha

entelektüel bir bakış yaratır hem de sosyal sorumluluk taşımaktadır.37

3.4.3. Eleştirilerin Getirdikleri
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 öğretmiştir.”38 Mikro iktisadın

soyutlayıcı yaklaşımı bu yüzden gereklidir. Önemli olan mikro iktisadın gerçek iktisadi ilişkileri

anlayabilmemize olanak sağlayacak yöntemler benimseyebilmesidir. Bu yüzden gerekli olan,

Peter Dorman’ın39 ifade ettiği gibi “iktisadı doktrin merkezli değil problem merkezli bir yapı

olarak yeniden biçimlendirmektir”.

3.5 – Diğer Eleştiriler
Egemen iktisat görüşüne son dönemdeki en belirgin başarısızlıklarından biri Doğu Bloku’nun

parçalanmasından sonra bu ülkelere önerilen politikaların başarısız olmuş olmasıdır.

                                                          
36 Geoffrey M. Hodgson, “Theoretical substance should take priority over technique” Post Autistic
Review, Issue no.14, June 2002, (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue14.htm, 4 Aralık 2002.
37 Julie A. Nelson, “What Should be Retained from Standard Microeconomics”, Post Autistic Review,
Issue no.14, June 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue14.htm, 4
Aralık 2002.
38 Spinoza’dan aktaran, Jacques Sapir, a.g.e.
39 Peter Dorman, “Doctrine-centered versus problem-centered economics” Post Autistic Review,
Issue no.14, June 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue14.htm, 4
Aralık 2002.
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Neoliberaller Berlin duvarı yıkıldığında çok mutluydu. Çünkü yalnızca kapitalizmin komünizm

karşısındaki zaferi değil, piyasa ekonomisi teorisinin Marksist teori karşısındaki üstünlüğü de

kanıtlanmıştı. Neoliberaller eski sosyalist ülkelerin kapitalizme bu geçişinin nasıl olması

gerektiği konusunda fikirler yürüttüler. 10 yıl sonra ulaşılan rakamlar büyük bunalımdan beri

yaşanmış en büyük işsizlik, düşen gelirler, yoksulluk ve sosyalizmden 3.dünyaya doğru bir

geçişe işaret etmektedir. Burada sorunun kaynağı, piyasa ekonomisinin yeteneklerine olan

basitleştirici inançtır. Bu yüzden acele edilmiş ve özelleştirme bile savunulmuştur. Yapılan en

büyük hata bu iktisatçıların ele aldıkları alışıldık modellerdedir. Piyasa dengesi bozulduğu

zaman ekonominin hızla dengeye geleceğine inanan bu modellerde zamanın olmaması uzun

vade - kısa vade karşılaştırma yapılmamasına yol açmıştır. Analizde temel alınan “rasyonel

beklentiler” varsayımı bireyin geleceğe ilişkin tam bilgi sahibi olduğunu varsayarken bireyin

piyasa ekonomisinin işleyişine göre en doğru kararı vereceğini varsaymaktadır. Neoklasik

iktisatta kaynakların kıt olduğunun varsayılması her şeyin bir maliyeti olduğu sonucunu

doğurduğundan, bilginin kıt olması bilginin de maliyetinin olmasını gerektirir. İktisadi aktörler

yalnızca güçlerinin yettiği bilgiye ulaşabilirler. O yüzden de ekonominin tam yapısını

algılayamazlar. “Rasyonel beklentiler” kavramı bu yüzden tutarsızdır. Daha önce piyasa

ekonomisi içinde yaşamamış bireylerin rasyonel davranmasını beklemek mantıklı bir tutum

değildir. İnsanlara piyasa sinyallerini yorumlamayı öğrenmeleri için zaman tanınmalıdır.

Rusya’da bu konuda çok acele edilmiştir. Ayrıca teknolojik açıdan geri firmalar bir anda dışa

açılan ekonomide rekabet edememişler ve iflas etmişlerdir. İşsizlik de bu yüzden

yükselmiştir. Tüm bunlar neoklasik politikaların sonuçlarıdır.40

Büyüme kavramının da üzerinde ciddi biçimde durulması gereklidir. Doğal kaynakların kıtlığı,

büyümede bir yavaşlamanın ya da durgunluğun mutlaka yaşanacağı görüşünü

doğurmaktadır.

“İki periyod arasında yaşanan üretim ve tüketim artışı” olarak tanımlanan ekonomik büyüme

kavramı endüstrileşmeyle birlikte tartışılmaya başlanmıştır. Büyümenin ölçülebilmesi için

ürünlerin kalitesinin ya da diğer özelliklerinin değişmemesi, ürünün standart olması gereklidir.

Birimsel karşılaştırma için bu zorunludur. Fordist dönemde ürün farklılaştırılmasının yüksek

seviyede olmaması nedeniyle bu tür bir ölçüm mümkündü. Refahın seviyesi de tüketilen

seviye ile ilgiliydi ve “ne kadar çok tüketiliyorsa o kadar iyidir” varsayımı vardı. Çağdaş

dönemde ise ürün farklılaştırması vardır ve kalite standartları karşılaştırma yapılmasını

                                                          
40 Steve Keen, “The Russian Defeat of Economic Orthodoxy” Post Autistic Review, Issue no.10,
December 2001, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue10.htm, 4 Aralık
2002.



31

imkansız kılacak kadar değişebilmektedir. Danışmanlık, eğitim, sağlık ve benzeri hizmet

sektörlerinde bu ölçümü yapmak çok daha zordur çünkü kesinlikle standart veriler yoktur.

Örneğin sağlık sektöründe büyümeyi ölçerken bakılan hasta sayısını ya da yapılan

ameliyatları ölçüt alabileceğimiz gibi toplumun genel olarak sağlığındaki ilerlemeyi, ortalama

ömrü ve benzeri faktörleri de ele alabiliriz. Eğitim sektöründe verilen hizmetin ölçütü verilen

ders saati, eğitimin ülke refahına katkısı, sosyalleşme, kültür ve sanat artışı gibi değişik

şekillerde ölçülebilir. Bu yüzden ekonomik büyüme yerine ekonomik ve sosyal gelişme

kavramına odaklanmak daha doğrudur. Yani akımlar, maliyetler gibi faktörleri hesaplamak

yerine ülke çapında ilerleme, kalite, bireysel ve kolektif refah gibi konular incelenmelidir.

Piyasalarda gerçekleşen parasal aktiviteleri büyüme ölçütü almak yerine sosyal gelişmeye

çoğulcu bir yaklaşım getiren, yaşam kalitesini merkez alan bir bakış getirmeli, parasal ölçüm

yalnızca ikincil bir yer almalıdır. 41

Büyüme kadar verimliliğin ne kadar doğru bir ölçüt olduğu konusu da tartışmalıdır. İktisadi

analizlerimizde geniş yer tutan verimliliğin tam olarak ne olduğu, söz konusu analizi yapanın

dünya görüşüne göre değişecektir.

 Verimlilik kavramı ekonomik aktivitenin artı ve eksi etkileri arasındaki dengeyi göz önüne

alan ve tüm modern teorilerde bulunan bir kavramdır. Eğer faaliyetin toplam artıları eksilerini

aşıyorsa “verimli” olduğundan bahsedebiliriz. Fabrika, faiz, üretim metodu ve birçok diğer

faktör verimliliğe göre belirlenmektedir. Tüm bu verimlilik kavramları katı ve deterministik bir

dünya modeli sunmakta, yani bir aktivitenin tüm etkilerinin hesaplanabileceği varsayımından

yola çıkmaktadır. Determinist üstü bir görüş ise her etkinliğin bugün ve gelecek için sonsuz

sayıda etkisinin olduğunu varsayar. Bunları ölçmek mümkün değildir. Bu yüzden etkinliğin bir

ölçütü ve değeri yoktur. Bu görüş tüm verimlilik analizlerinin  göreli olduğu sonucunu doğurur.

Hesaplamayı yapanın dünya görüşü burada belirleyici faktördür. Hiçbir verimlilik hesabı tüm

faktörleri hesaba katamaz. Bu yüzden bazı değişkenlerin “önemli” ve bazılarını önemsiz

olarak seçilmesi gereklidir. Feminist iktisatçılar iktisadi hesaplamalarda kadının nasıl

görmezden gelindiğini ortaya koymaktadırlar. Çevreciler ise aynı şeyi çevre için

yapmaktadırlar. Yani her iktisadi hesaplamada bir dünya görüşü hakimdir. Bu anlamda hiçbir

verimlilik ölçütünün sosyal anlamda net bir değeri yoktur. Sınıflar arası çatışmanın altındaki

en önemli sebeplerden biri de budur.42

                                                          
41 Jean Gadrey, “Is the Concept of Economic Growth Autistic?”, Post Autistic Review, Issue no.11,
January 2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue11.htm, 4 Aralık
2002.
42 Richard Wolff, ”Efficiency”: Whose Efficiency?”, Post Autistic Review, Issue no.16, October 2002,
(Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue16.htm, 4 Aralık 2002.
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Neoklasik iktisadın çevre konusundaki tutumu da dünya gerçeklerinden uzaktır. Çevre ile ilgili

gerçeklerin analize doğru biçimde dahil edilmemesi, varılan sonuçların da dünya

gerçekliğinden kopuk olması sonucunu doğurmaktadır.

Pigou’dan beri fiyatlandırılmayan çevresel dışsallıkların önemi bilinmektedir. Tüm dışsallıkları

içselleştirmeden piyasa denkliği optimal noktaya gelmeyecektir. İktisat teorisinin çevre

konusunda yanlış kullanımı genel denge analizlerinde kendini göstermektedir. Bu faktör

analize katılmadan dengeye ulaşıldığı varsayılır, halbuki küçük bir değişkenin dışlanması bile

gerçekliğin çok yakın bir tahminini yapan bir analizi bütünüyle işlevsiz kılabilir. Pigou vergileri

bu dışsallıkları içselleştirmenin bir aracıdır ama Pigou analizi her bir dışsal faktör için parasal

bir değer belirlenmesini gerektirirken birçok çevresel problem parayla ölçülemeyen ve geri

döndürülemez zararlar verirler. Gelecek kuşaklar, canlı yaşamı, yaşam kalitesi gibi

değişkenleri sayısal olarak belirlemek mümkün değildir. Bu konuda yapılan bir çalışma43

birçok analizi inceleyerek ortalama bir insan yaşamının 99 fiyatlarıyla 6,1 milyon dolar

olduğunu hesaplamıştır. Elbette gerçekçi bir teorinin canlı yaşamının değerini bu tür bir

rakam ile dile getirmesi mümkün değildir. Mevcut iktisadi yöntemler çevreyi doğru biçimde

algılayan ve sürdürülebilirliğini sağlayan bir analizin yapılmasını mümkün kılmamaktadır.44

İktisadın acilen azalan kaynaklar ve kirlenme gibi gerçekliklerle bağ kurması gereklidir.

Bunun için de yalnızca parasal evrim değil fiziksel evrimi de analizlerine katmalıdır.

Ekonomik analizlerde ürün fiyatları önemli bir yer tutarken özellikle uzun vadeli analizlerde

geleceğe ilişkin projeksiyonlar (fiyat tahminleri) genellikle yanıltıcı olmaktadır. Parasal evrim

genel olarak önceki deneyimlere ya da kısa vadeli eğilimlerin göz önünde tutulmasına

dayanarak hesaplanmaktadır ama uzun vadeli potansiyeller bu analize katılmamaktadır.

ECCO (Evaluation of Capital Creation Options)45 ekonomik sistemin fiziksel büyüme

potansiyelini inceleyen bir yöntemdir. Başarı için “en hızlı biçimde fosil yakıtlara nasıl bir

alternatif geliştirebiliriz?”, “nükleer enerji olmadan kalkınmayı nasıl sürdürürüz?”, “kaynak

kullanımı açısında ulaşımda yapılacak ne gibi değişiklikler nasıl sonuçlar doğurur?”, “yaşam

standardı nasıl, hangi hızda ve ne kadar yükseltilebilir?” gibi birçok ölçüt sunmaktadır ve

bunlardan herhangi biri değerlendirmeye alınabilir. İktisadın çevreyle ilgili daha güçlü bağlar

kurması için bu tür yöntemlerle yakından ilişkiye geçmesi zorunludur.46

                                                          
43 Aktaran, Frank Ackerman, “Autistic Economics vs. the Environment”, Post Autistic Review, Issue
no.5, March 2001, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue5.htm, 4 Aralık
2002.
44 Ackerman, a.g.e.
45 Ayrıntılı bilgi için bkz.: http://www.eccoism.org.
46 Jane King, “Assessing economic potential: What the physical sciences have to offer” Post Autistic
Review, Issue no.14, June 2002, (Çevrimiçi)
http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue14.htm, 4 Aralık 2002.



33

Neoliberal kapitalizmin iktisat politikaları da üzerinde tartışmalar olan konulardan biridir.

Bilindiği gibi gelişmekte olan ülkelerin üzerilerinde ticaret ve yatırım liberalizasyonu gibi

politikalar benimsemeleri için bir baskı vardır. Bu politikaların zengin ülkelerin bir zamanlar

gelişmek için uyguladıkları ve başarılı oldukları politikalar olduğu da söylenmektedir.

Aslında tarihi gerçekler zengin ülkelerin bu yolla gelişmediğini göstermektedir ama

“kapitalizmin resmi yazarları” tarihi yeniden yazmada çok başarılıdır. Bugünün tüm zengin

ülkeleri gümrük kısıtları ve yardımlarla kendi sanayilerini geliştirmektedirler. ABD ve İngiltere

bunu en çok yapan ülkelerdir. 14.yüzyıldan beri kendi sanayilerini koruma eğilimlerini hiç

kaybetmemişlerdir. Bebek endüstriler gibi kavramlar 19.yüzyılda bu anlayışla yaratılmış ve

endüstrilerin korunması için birçok önlem alınmıştır. İç savaş ve 2.dünya savaşı arasında

ABD en çok korunan ekonomilerden biri olmuştur. İngilizler yüksek korumacılıkla bu konuma

gelmiş olmaları ABD’yi de bu politikalara itmiştir. Korumacılık bir merdiven gibi işlev

görmektedir. 2.dünya savaşından sonra çıkılmak istenen yere ulaşılınca alttaki merdiven

tekmelenmeye başlanmış, böylece arkadan gelenlerin aynı yere çıkmaları engellenmeye

çalışılmıştır. Az gelişmiş ülkelere serbest ticaret önerilmesinin altında bu vardır. Almanya,

Japonya, Kore ve hatta İsveç gümrükler, sınırlamalar ve desteklerle kendi sanayilerini

korumaya devam etmektedir. Son 20 yılda bu küresel standartların gelişmekte olan ülkeleri

çıkmaza sokması tesadüf değildir. Bu ülkelerde 1960-80 arası kişi başına gelir büyümesi %3

iken son 20 yılda %1,5’a kadar düşmüştür. Latin Amerika büyümesi dururken eski komünist

ülkelerde gerileme başlamış, istikrarsızlık belirgin biçimde artmıştır. Uluslararası neoliberal

politikalar bu görüş açısıyla değerlendirilmelidir. Gelişmekte olan ülkelere yönelik ortodoks

reçetenin işe yaramadığı, üstelik herkese uygun bir politikanın var olamayacağı kabul

edilmelidir.47

                                                          
47 Ha-Joon Chang, “Kicking Away the Ladder”, Post Autistic Review, Issue no.15, September 2002,
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Sonuç
Egemen iktisat görüşüne yönelik olarak son dönemde yapılan tartışmalar artık eksikliklerden

ve çelişkilerden arındırılmış yeni bir iktisadın biçimlendirilmesine yönelmiştir.

Söz konusu tartışmalarda neoklasik iktisadın yerine koyulacak yeni bir teori için en bütünsel

yaklaşım J.K. Galbraith’dan gelmiştir. Galbraith’ın iktisat eğitimi için yeni bir müfredat önerisi

şeklindeki fikirleri şu şekilde özetlenebilir :

Mikro-makro ayrımına son verilmelidir. Sosyal etkileşim prensiplerine dayanan bir davranış

teorisini içeren tek bir makro iktisat var olmalıdır. Deneysel çalışmaların özellikle üzerinde

durulmalıdır. Matematik, karmaşık formüllerin ardına gizlenmiş basit fikirleri değil, basit

yapıların ardındaki karmaşık anlamları aydınlatmalıdır. Büyük düşünürler, özellikle de Smith,

Marx, Keynes, Veblen ve Schumpeter mutlaka öğretilmelidir ve bunlar birer dogma olarak

değil, bir keşifler silsilesi olarak sunulmalıdır. Neoklasik soyutlamalar gerçek çözümler

sağlamadıkları için kaldırılmalı, toplumsal güç ilişkileri ise teorimizin merkezinde

bulunmalıdır. Modern kapitalizmin iktisadı gerçek, varolan özellikleri ve sistemimizin işleyişini

incelemelidir. Son olarak, bizim iktisadımız çözüm bekleyen problemlerle ilgili olmalıdır.1

Bilim dalları gerçekliğin yorumlanmasıdır ve bu yüzden belirli bir bakış açısına dayanır. Sınıf

temelli ve cinslere ayrılmış bir toplumda, özellikle de sosyal bilimlerde, çeşitli bakış açılarının

olması kaçınılmazdır. Bununla birlikte gerçek şudur ki, bu entelektüel piyasaya girmek

maliyetlidir. Neoklasik iktisadın Smith’den marjinalistlere gelişi 100 yıl ve oradan da şimdiki

konumuna ulaşması 130 yıl almıştır. Bu süreç boyunca birçok zeki insan çok sıkı çalışmıştır.

Bu da şunu göstermektedir ki, yapılacak çok iş vardır.2

Gerçekten de yeni bir teorinin oluşturulması geniş bir zaman dilimini kapsayacak ve

gelecekteki gelişmelere göre yönünü belirleyecek bir çalışmadır. Bununla beraber mevcut

                                                          
1 James K. Galbraith, “Can we please move on?”, Post Autistic Review, Issue no.15, September
2002, (Çevrimiçi) http://www.btinternet.com/%7Epae_news/review/issue15.htm, 4 Aralık 2002.
2 Rotering, a.g.e.
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teoriye yöneltilen eleştiriler bize başlangıçta almamız gereken tavrı gösterebilir. Post Otistik

İktisat Bültenine katkıda bulunanların dikkat çektiği noktalar bize eksiksiz bir iktisat teorisinin

nasıl olması gerektiği konusunda ışık tutacaktır.

Bu yeni teori her şeyden önce gerçekçi olmalıdır. Düzmece senaryolar üzerinde değil, gerçek

dünyanın gerçek sorunları üzerinde çalışmalıdır. Bu teori tam rekabet, eksiksiz bilgi, genel

denge gibi gerçekdışı varsayımlardan arındırılmış, geleceğe ilişkin belirsizlikleri dışlamayan

bir teori olmalıdır. Piyasada fiyatın nasıl belirlendiğini, ekonomik ilişkilerin zaman içinde nasıl

bir değişimden geçtiğini, rekabet ilişkilerinin gerçek dinamiklerini, güç ilişkilerini; teknoloji,

bilgi, girişimci faktörlerinin önemini, ekonomik ilişkilerin sosyal temellerini doğru biçimde

görebilmeli, modellerini de bu gerçekçi yapı üzerine kurmalıdır.

Bu teori matematiği iyi bir araç olarak benimsemeli ama matematiğin büyüsüne

kapılmamalıdır. Toplumsal ilişkilerin denklemlerle ifade edilemeyecek dinamiklerini

“bilimselleşme” adı altında gözardı etmemelidir.

Bu teori değişik teorileri rakip olarak değil tamamlayıcı olarak görmeli, farklı iktisadi okulların

görüşlerini karşılaştırmalı olarak incelemeyi bir yöntem olarak benimsemelidir. Felsefi

karşılaştırma ve tartışmayı teşvik etmeli, deneysel kanıtlama için daha çok çaba harcamalı

ve tarihsel bir bakış açısını korumalıdır. Eleştiriye ve sürekli ilerlemeye mutlaka açık hale

getirilmelidir. Hukuk, sosyoloji, psikoloji, tarih ve diğer bilimlerle işbirliği içine girmeli dünyayı

daha iyi tanımlamak için bu bilimlerin araçlarından da yararlanmalıdır.

Son olarak yeni bir iktisat teorisi sermayenin çıkarlarını değil toplumsal refahı ve adaletli

bölüşümü savunmalıdır. İnsan ilişkilerini ve sınıfsal çatışmalar gerçeğini görmezden

gelmemeli, toplumsal güç ilişkilerinin bilincinde olmalı, kapitalizmin küresel ilişkilerini ve

özellikle uluslaraüstü sermayenin stratejilerini doğru biçimde tanımlamalıdır. Toplumsal

problemler, işsizlik, yoksulluk sorunlarıyla başa çıkabilen; kültür, cins, sosyal kurumlar ve

çevre faktörlerini göz ardı etmeyen insan merkezli bir teori olmalıdır.
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