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 Belirli bir duraklama evresinin ardından, son on yıl içinde neo klasik 
iktisadın eleştirisine yönelik yazılan akademik makale ve kitapların sayısındaki 
artış, bu eğilimin giderek yaygınlaştığını göstermektedir. Neo klasik iktisadın 
evrensellik iddiasına odaklanmış bu kısa çalışma da aynı gemide yer almaktadır; 
kendini hem zamandan hem de mekândan soyutlamış, tüm zamanlar ve toplumlar 
için evrensel kurallar ortaya koyduğunu iddia eden neo klâsik iktisadın gerçek 
hayatla olan illiyet bağını sorgulamayı hedef edinmiştir.
 İktisadî ilişkilerin doğal bir temeli olmadığı gibi, söz konusu ilişkilerin, 
bütün târihî dönemler için ortak toplumsal bir yanı da yoktur çünkü iktisat ne 
doğaldır ne de evrensel, o sadece bir toplumsal pratiktir. Toplumların iktisâdî 
yapıları, kendi târihî süreçleri ile belirlenir. Şu hâlde iktisat toplumların 
medeniyetlerinin tüm bileşenlerini târihî süreç içinde değerlendirmeli ve bunlara 
uygun yorumlarda bulunmalıdır. Ancak klâsiklerin elinde bir bilim olarak iktisat 
öyle bir şekle bü-rünmüş ve iktisadî hayattan öylesine kopmuştur ki gerçekte değil 
fakat tasarıda olan bir toplum düzenini açıklayan kurallar şekline gelmiştir. Bizim 
kanaatimiz ‘milletin zihniyeti’ ya da ‘belirli bir çağın zihniyeti’ şeklinde mekâna ve 
zamana itibar eden bir anlayışın benimsenmesi gerektiği yönündedir. 
 Eğer iktisadî anlayış mekân ve zaman boyutuna göre sürekli evrimsel 
çizgide kendini yenilemesi gerekiyorsa; bir ülke ve bir zaman için uygun olabilen 
iktisadî ve malî politikalar, bir başka ülke ve bir başka zaman için farklı neticeler 
doğurabilecektir. Bu bağlamda Türkiye’de iktisat ve maliye biliminin gelişmesine 
büyük katkıları olan Fritz NEUMARK’ın meseleye bakışı bizim için son derece 
önemlidir. Eserlerinde iktisadî ve malî politikaların belirlenmesinde milli 
hususiyetlerin önemine fazlasıyla yer vermiştir.
 Hâkim iktisat teorisi, iktisadî hayata yön veren sosyal meselelere ilişkin 
açıklamalarda bulunmaz; tam tersine sosyal meselelere yön veren iktisadî 
söylemler geliştirir. Etkileşimi tek boyutludur. Bu da onun emperyalizmidir. Neo 
klâsik iktisadın olmazsa olmazı genel denge kuramının gerçek hayatla niçin 
bağdaşmadığı, tümdengelimli neticeler elde etmek için matematiğin ve sembollerin 
soyutlayıcı bir dil olarak iktisadî analizlerde nasıl yer aldığı, masum görünen 
iktisadî insan varsayımının aslında ne anlama geldiği, iktisat bir bağımlı değişken 
iken diğer bilim dallarının içine nüfuz edip onları nasıl hâkimiyeti altına aldığı ve 
iktisadın emperyalizminin nasıl doğduğu bu çalışmanın cevaplarını aradığı 
sorulardır.
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ÖNSÖZ 

Belirli bir duraklama evresinin ardından, son on yıl içinde neo 

klasik iktisadın eleştirisine yönelik yazılan akademik makale ve 

kitapların sayısındaki artış, bu eğilimin giderek yaygınlaştığını 

göstermektedir. Neo klasik iktisadın evrensellik iddiasına odaklanmış 

bu kısa çalışma da aynı gemide yer almaktadır; kendini hem zamandan 

hem de mekândan soyutlamış, tüm zamanlar ve toplumlar için 

evrensel kurallar ortaya koyduğunu iddia eden neo klâsik iktisadın 

gerçek hayatla olan illiyet bağını sorgulamayı hedef edinmiştir. 

İktisadî ilişkilerin doğal bir temeli olmadığı gibi, söz konusu 

ilişkilerin, bütün târihî dönemler için ortak toplumsal bir yanı da 

yoktur çünkü iktisat ne doğaldır ne de evrensel, o sadece bir 

toplumsal pratiktir. Toplumların iktisâdî yapıları, kendi târihî süreçleri 

ile belirlenir. Şu hâlde iktisat toplumların medeniyetlerinin tüm 

bileşenlerini târihî süreç içinde değerlendirmeli ve bunlara uygun 

yorumlarda bulunmalıdır. Ancak klâsiklerin elinde bir bilim olarak 

iktisat öyle bir şekle bürünmüş ve iktisadî hayattan öylesine 

kopmuştur ki gerçekte değil fakat tasarıda olan bir toplum düzenini 

açıklayan kurallar şekline gelmiştir. Bizim kanaatimiz ‘milletin 

zihniyeti’ ya da ‘belirli bir çağın zihniyeti’ şeklinde mekâna ve zamana 

itibar eden bir anlayışın benimsenmesi gerektiği yönündedir.  

Eğer iktisadî anlayış mekân ve zaman boyutuna göre sürekli 

evrimsel çizgide kendini yenilemesi gerekiyorsa; bir ülke ve bir zaman 

için uygun olabilen iktisadî ve malî politikalar, bir başka ülke ve bir 

başka zaman için farklı neticeler doğurabilecektir. Bu bağlamda 

Türkiye’de iktisat ve maliye biliminin gelişmesine büyük katkıları olan 

Fritz NEUMARK’ın meseleye bakışı bizim için son derece önemlidir. 

Eserlerinde iktisadî ve malî politikaların belirlenmesinde milli 

hususiyetlerin önemine fazlasıyla yer vermiştir. 



Hâkim iktisat teorisi, iktisadî hayata yön veren sosyal meselelere 

ilişkin açıklamalarda bulunmaz; tam tersine sosyal meselelere yön 

veren iktisadî söylemler geliştirir. Etkileşimi tek boyutludur. Bu da 

onun emperyalizmidir. 

Neo klâsik iktisadın olmazsa olmazı genel denge kuramının 

gerçek hayatla niçin bağdaşmadığı, tümdengelimli neticeler elde 

etmek için matematiğin ve sembollerin soyutlayıcı bir dil olarak 

iktisadî analizlerde nasıl yer aldığı, masum görünen iktisadî insan 

varsayımının aslında ne anlama geldiği, iktisat bir bağımlı değişken 

iken diğer bilim dallarının içine nüfuz edip onları nasıl hâkimiyeti 

altına aldığı ve iktisadın emperyalizminin nasıl doğduğu bu çalışmanın 

cevaplarını aradığı sorulardır. 

Çalışmaya başlarken ilk hareket noktamız Fritz NEUMARK’ın 

görüşleri olmuştur, bunu hâkim iktisat kuramına yönelik 

eleştirilerimiz ile birleştirdiğimizde bu çerçeve ortaya çıkmıştır. 

Felsefî birikimi ve özgün düşünceleri ile her zaman ufkumu 

açan Dr. Ahmet Hâluk ATALAY'a, iktisadî olaylara bakış açısını ve 

bilimsel titizliğini örnek aldığım rahmetli Prof. Dr. Tülay ARIN'a, 

kitabın basım aşamasında verdiği destekten ötürü Prof. Dr. Ali Rıza 

GÖKBUNAR'a ve beni her daim akademik olarak teşvik eden, 

bilimsel desteğini hiç bir zaman için esirgemeyen, üzerimde çok 
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BİRİNCİ KISIM 

İKTİSAT TEORİLERİNİN EVRENSELLİĞİ 

ÜZERİNE 

Çok geniş bir çevrece kabûl gören neo klâsik ekol, ilk postulaların 

ortaya atıldığı klâsik ekolün başlangıcından itibâren teorilerinin 

genel geçerliği görüşü ile günümüz iktisadî sistemlerini hâkimiyeti 

altına almıştır. Neo klâsik iktisat teorisi tüm toplumlara ve 

zamanlara özgü olma iddiâsı ile bizlere zamandan ve mekândan 

soyutlanmış teoriler sunmaktadır. Zamandan soyutlanması, neo 

klâsik teorinin belirli bir târih dönemine ilişkin değil bütün târihî 

dönemlere dönük geçerliliğini; mekândan soyutlanması ise bütün 

toplumlar için geçerliliğini ifade etmektedir. Teorilerin târihten ve 

mekândan tecrit edilmesi, çeşitli toplumların sosyal farklılıklarının 

ve bunu şekillendiren târihî süreçlerinin, incelemelerin kapsamı 

haricinde kaldığı anlamına gelmektedir. Bu hâl, mutlak suretle 

benimsemiş olduğu pozitivist yöntemin mâkul bir neticesidir. 

1.1. Tarihsel Sürecin Dışlanması (Tarihsel Soyutlamalar) 

Neo klâsik iktisadın târihî içerikten ve hadiselerin sosyal 

göreceliğinden yoksun olmasıyla kazandığı evrensel niteliği 

yanıltıcı olmak durumundadır; zîra teori batı toplumlarının belirli 

dönemlerinden seçilmiş, gözlenebilir vakıâlara dayanmakta ve 

ancak o dönemin sosyal formlarıyla açıklanabilmektedir. Neo 
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klâsik iktisadın metodolojisine Marksist iktisat teorisi, târihçi 

akım ve kurumcu yaklaşımdan çeşitli şekillerde eleştiriler yapılmış 

olmakla birlikte hiç biri uygulamalı alanda ve bilhassa iktisat 

öğreniminde onun mevcut hakîmiyetini kırmayı başaramamıştır. 

Marksist teorinin, neo klâsik teoriye olan eleştirisi, 

incelediğimiz çerçevede târihçi ekolle ve kurumcu iktisatla 

benzerlik arz etmektedir: "Marx’a göre klâsik ekol ‘iktisadî 

kanunları’ ebedî imiş gibi görüp yararı ya da tercihi 

ençoklaştırmayı sağlayan prakseolojik1 ilkelere indirgeyerek, 

bunların târihî karakterlerinin bilincine varamamaktadır. Klâsik 

ekolün iktisâdî kategorileri târihî ve geçici ürünlerdir."2 Marx’ın 

ekonomi politiğe getirdiği eleştirisi onun târihsel evrimi dikkate 

almaksızın getirdiği kanunlarınadır. Marx’a göre eğer sadece 

belirli bir dönem ve o döneme ilişkin iktisadî ilişkileri 

değerlendirmekse yapılan, klâsik ekol bir bilim olabilir; ancak 

1  Rasyonel eylem mantığı 

2  Ahmet Kara, “Neo klâsik İktisatta Pozitivist Metodoloji: 

Eleştirel Bir Yaklaşım” İktisatta Yöntem Tartışmaları, Yayına 

hazırlayan: Ö. Demir, Ankara 1996a, s. 127; ayrıca bkz. Oskar 

Lange, Ekonomi Politik, Cilt IV: Ekonomi Politikte Akımlar ve 

Bilimsel Bilginin Belirlenmesi, tercüme: M. Şeref, Ataç,  İstanbul 

1968, s. 25-35.   
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târihî süreçten soyutlanmış kanunlar gerçeği yansıtmayacaktır;3 

zira tüm iktisadî kategoriler târihin damgasını taşır.4 Kapital’in 

İngilizce baskısına yazdığı önsözde, Engels: "Ekonomi politik, 

genellikle, ticaret ve sanayi yaşamının terimlerini oldukları gibi 

almakla ve bunlarla iş görmekle yetinmiş, böyle yaparak, bu 

terimlerin ifade ettikleri dar çerçeve içersine kendisini hapsettiğini 

tamamen gözden kaçırmıştır"5 demektedir. Engels’in dar 

çerçeveden kastettiği, ekonomi politiğin sadece belirli bir târihsel 

sürecin, yani içinde bulunduğu sürecin iktisadî kategorilerini 

dikkate alarak tüm zamanların ve buna bağlı olarak tüm 

toplumların iktisadî ilişkilerini açıklamaya yöneldiğidir. 

Marksist teori bu noktada, iktisadî kategoriler 

oluşturulurken târihin farklı dönemlerinin gözden kaçırılmaması 

gerektiğini vurgulamaktadır. Eğer böyleyse -ki üzerinde 

durduğumuz husus bu metodolojik çerçeveye ilişkindir-: İktisat 

belirli bir târihte ve bir toplumda, insanların sosyal ilişkilerini 

tasarlamak için geliştirdikleri bir sistemden ibarettir; "bu yüzden 

3   Bkz. Karl Marx, Kapital, "Almanca İkinci Baskıya Önsöz", 

tercüme: A. Bilgi, Ankara 1997, c. I, s. 22 vd. 

4   Marx, Kapital, c. I, s. 172. 

5   Marx, Kapital, “İngilizce Baskıya Önsöz”, s.36. 
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iktisadî kanunlar ne doğaldır ne de evrensel; sadece bir toplumsal 

pratiktir."6 Toplumsal pratiği ortak deney olarak adlandıran 

Duvignaud’a göre, tüm beşerî bilimler bu kaynaktan yararlanırlar 

ve onun bütününü incelerler.7 Aynı tesbiti örneklendirmek 

suretiyle İbrahim Fazıl yapmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nı 

takibeden dönemde himayeciliğin artması serbest ticaret idealini 

ortadan kaldırmış ve yeni merkantilist olarak adlandırılan dış 

ticaret politikasına yönelinmişti. Söz konusu dönemde liberalizm 

ve onun kurumları büyük bir tenkide uğramıştı. Fazıl’ın 1934 

yılında sunmuş olduğu tebliğinde ifade ettiği üzere: "...Dünya’nın 

bu günkü hâlî bu şartlardan ne kadar uzak olduğumuzu gösterir. 

Himaye bir doktrin olmaktan ziyade bir siyaset, bir [toplumsal] 

pratiktir."8 Günümüzde ise serbest dış ticaret yine genel kabul 

gören bir niteliğe bürünmüş durumdadır; bunun târihî süreçle bir 

ilgisi vardır; koşullar ve mekân değiştikçe geçerli olan da 

6   Bkz. Ahmet İnsel, İktisat İdeolojisinin Eleştirisi, İstanbul 1993, 

s. 11. 

7   Bkz. Jean Duvignaud, Sosyolojiye Giriş, tercüme: S. Tiryakioğlu, 

İstanbul 1977, s. 31. 

8  İbrahim Fazıl, "Beynelmilel Ticaret Siyasetinin Tekâmülü ve 

Bugünkü Himaye Tekniği" Ökonominin Bugünkü Meseleleri, 

yayına haz. Wilhelm Röpke, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Neşriyatı Nu: 1, 1934 s. 60. 
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farklılaşacaktır. Çünkü iktisat bu şekliyle evrensel kurallar yekûnu 

değil; fakat bir toplumsal pratikten teşekküldür. 

Marx Kapital’in Almanca ikinci baskıya önsözünde şu 

çarpıcı eleştiriyi getirir: "[Ekonomi politiğin] son büyük temsilcisi 

Ricardo, ...sınıf çıkarlarının, ücret ve kârın, kâr ve rantın 

karşıtlığını, ...safça, doğanın toplumsal bir yasası kabul ederek, 

araştırmalarının hareket noktası yapar."9 Kapital’de çizilen bu 

çerçeve içinde Marx, ekonomi politiğin kanunlarının târihsel 

olarak belirlenmiş belirli bir üretim tarzının, yani kapitalist üretim 

sürecinin, kendine has koşullarını ve ilişkilerini zamanlar üzeri, 

genel geçerlik ifade eden düşünce biçimleri olduğu için 

eleştirmektedir; çünkü Marx’a göre, iktisadî ilişkilerin doğal bir temeli 

olmadığı gibi, söz konusu ilişkilerin, bütün târihî dönemler için ortak 

toplumsal bir yanı da yoktur.10 Çünkü, "...bu üretim tarzının kendi 

engelleri bulunduğu, nispî olduğu, mutlak olmayıp, ancak 

üretimin maddî gereksinmelerinin gelişmesinde, belirli bir sınırlı 

9  Marx, Kapital, c. I, s. 22 (italik vurgu bizde). 

10  Bkz. Marx, Kapital, c. I, s. 86, 168-9, 168-9 dn.38, s. 172-3, 602.; 

Karl Marx, Kapital, tercüme: A. Bilgi, Ankara 1997, c. III, s. 229. 
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döneme tekâbül eden tarihsel bir üretim tarzı olduğu ortaya 

çıkıyor."11  

Toplumların üretim tarzı iki unsurdan oluşur: i) üretim 

güçleri ve ii) üretim ilişkileri. Üretim tarzının ilk özelliği tarihsel 

süreç boyunca sürekli değişime uğramasıdır. İkinci özelliği ise 

değişimin üretim güçlerinden başlayıp bunun üretim ilişkilerine 

yansıyor olmasıdır.12 Bu etkileşim sonucunda ve tarihsel süreç 

içinde üretim tarzı değişir.13 Eğer iktisadî kategoriler târihin 

damgasını taşıyorsa, buna bağlı olarak şekillenen iktisâdî ilişkilerin 

de târihî süreçten ve o sürecin bileşenlerinden kopuk olması 

düşünülemez; bu fikir Engels’de şöyle ifadesini bulur: 

Biz iktisadî koşulları, târihsel gelişmeyi son kertede 

koşullandıran şey olarak düşünüyoruz... Siyasal, 

hukuksal, felsefel, dinsel, yazınsal, sanatsal vb. 

gelişme, iktisadî gelişmeye dayanır. Ama hepsi de 

birbirleri üzerine olduğu gibi, iktisadî temel üzerinde 

de karşılıklı-etkide bulunurlar. Bu, iktisadî durum 

11  Karl Marx, Kapital, c. III, s. 229. 

12  Üretim güçleriyle üretim ilişkileri arasında bir karşılıklı etkileşim de 

vardır. Üretim ilişkilerinde yaşanan değişiklikler üretim güçlerinin 

gelişim sürecini hızlandırabilir veya yavaşlatabilir. 

13  Jean Baby, Ekonomi Politiğin Temel Prensipleri, tercüme: 

Cenap Karakaya, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 2000, ss.8-9. 
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neden olduğu, yalnızca o etkin ve bütün geri kalan 

ise edilgin etkinlikten başka bir şey olmadığı için 

böyle bir şey değildir. Tersine, her zaman son kertede 

üstün gelen iktisadî zorunluluk temeli üzerinde 

karşılıklı etki vardır. 14 

Engels bir başka yazısında "Eğer biri bu görüşü iktisadî 

etken tek belirleyicidir anlamında bozarsa, böylece onu boş, 

soyut, saçma bir söze dönüştürmüş olur"15 diyerek iktisadî 

koşulların târihsel süreçte diğer gelişmelerle karşılıklı ilişkisine ve 

etkileşimine dair bir tesbitte bulunmakta ve bu gelişimin yegâne 

belirleyeninin saf bir iktisadî yaklaşımla temellendirilemeyeceğini 

zikretmektedir. 

Marx’ın iktisadî olayları yüzeysel bir bakış ile 

değerlendirmek yerine onların iç yüzüne vakıf olan bir yaklaşım 

sergileyerek ele alması –Schumpeter’in deyişiyle târihi olayların 

mantığına yönelmek suretiyle analiz etmesi16; onun kendinden 

 

14  Friedrich Engels, "Engels'ten Breslau'daki B. Borgius’a" Marx 

Engels Seçme Yapıtlar, 1979, s. 609. 

15  Friedrich Engels, "Engels'ten Königsberg'deki Joseph 

Bloch'a" Marx Engels Seçme Yapıtlar, 1979, s. 591. 

16 Bkz. Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and 

Democracy, Harper Torchbooks, third edt., New York 1962, s. 10. 
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önceki iktisatçılardan ayırdedici özelliği olmuş ve bu şekliyle 

târihin iktisadî yorumunu bir metod ve bir amaç olarak tesis 

etmiştir. Marx, iktisadî teorinin târihî analize, târihî süreçlerin 

mantıkî târihe nasıl dönüşebileceğini sistematik olarak ortaya 

koyan; târihin iktisadî yorumunu sadece kurgulamakla kalmayıp –

Schumpeter’in ifadesiyle tam anlamıyla başarılı olamasa bile–, 

bunu gerçekleştirmek için çaba sarf etmiş olan ilk iktisatçıdır.17 

Târihin iktisadî yorumu insanların bilinçli ya da bilinçsiz olarak, 

tümüyle ya da öncelikli olarak iktisadî saiklerle davrandıklarını 

değil; aksine iktisadî olmayan saiklerin, üstlenilen rollerin ve 

bireylerin bilinçlerindeki sosyal gerçekliğin yansımasına ilişkin bir 

analizi ifade etmekte ve bu metodu teorinin en önemli unsuru 

kılmaktadır.18 Marx’ın iktisat ve sosyoloji arasında kurduğu bu 

sentez, –savaşlar, ihtilâller ve yasal değişiklikler vb. gibi– tüm 

târihî olaylar ile –mülkiyet, akitler ve hükûmet şekilleri vb. gibi– 

sosyal olayları beraberce ihtiva etmektedir. Teoriye yön çizen 

özellik, târihî olaylar ile sosyal kurumların, iktisadî sürecin 

analizinde ve söylemin teşekkülünde birer veri olarak değil; fakat 

birer değişken olarak ele alınmasıdır.19 Marx’ın teorisi, hareket 

noktası olarak tümüyle iktisadî temellere dayalı bir kurgudan 

17  Bkz. Schumpeter, s. 43-4. 

18  Bkz. Schumpeter, s. 10-1. 

19  Schumpeter, s. 47. 



9 

 

ziyade, sosyal unsurların birbiriyle etkileşimleri neticesinde 

şekillenen, iktisadî sürecin gelişimine dayalı, bir metodoloji 

sunmaktadır. Böylece târihin iktisadî sentezi içinde, meseleye 

sosyolojik cihetleriyle de bakılması gerektiği, bir yöntem olarak 

şekillenmiş olmaktadır. 

1.2. İktisadî Rasyonalite 

Yukarıda üretim tarzının geçici târihî karakterini Marksist 

teorinin ele alış şekliyle temellendirme girişiminde bulunduk. 

Marx’a göre üretim tarzının bu (târihî) özelliği tabiî bir netice 

olarak üretim ve değişim ilişkileri için de geçerlidir20 ve kapitalist 

üretim tarzında üretim ve değişim ilişkileri rasyonellik ilkesine 

dayalı olarak gerçekleştirilir; ancak bu kapitalist üretim tarzına 

özgü bir metod olarak ortaya çıkar ve bu tarzın karakterini 

belirler. 

İktisadî kategorilerin, yüklendikleri tarihî niteliklerine 

dayalı izahı, iktisadî rasyonellik ilkesinin eleştirisini de mümkün 

kılmaktadır. Çünkü "rasyonalite ilkesinin iktisattaki yeri ve 

kullanımı yalnızca ‘amaçlara uygun araçları seçme’ anlamıyla 

 

20  "Üretim tarzının kendisi geçici bir tarihsel zorunluluktur ve buna, 

ondan çıkan üretim ve değişim ilişkileri de dâhildir" Marx, Kapital, 

c. III, s. 550. 
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sınırlanamaz. İlkenin kavramsal çerçevesi, daha geniş bir anlam 

alanını kapsamaktadır. Öyle ki, ilkenin kavramsal yüküne, ‘homo-

economicus’ tipi bir insan anlayışının tüm iktisadî süreçleri nesnel 

ilişkilere indirgeyip, insan-insan, insan-toplum ve insan-eşya 

ilişkilerini nesnelleştiren bir tür iktisadî pozitivizmin etkilerini de 

dâhil etmek gerekmektedir."21 

İktisadî rasyonellik ilkesi sadece yararı ençoklaştırmak 

gâilesiyle değil; birer iktisadî birim olarak fertlerin ve 

teşebbüslerin, yer aldıkları üretim tarzında devamlılıklarını 

sağlayabilmeleri için de bir zorunluluk olmaktadır. Bu durum 

bilhassa müteşebbisler için çok daha fazla zorunluluk arz eder: 

"Teşebbüsler arasında yaşanan sürekli rekabet, bu ilkeyi 

uygulamayan teşebbüsleri iflas tehlikesiyle karşılaştırarak, bu 

ilkenin uygulanmasını gerekli kılmakta ve kapitalist teşebbüs için 

ekonomik bir gereklilik şekline bürünmektedir."22 Teşebbüs için 

rasyonellik ilkesine aykırı davranış, onu iflasa sürükleyen bir 

neden olacak ve piyasanın dışına itecektir. Ancak, bu söylenenler 

kapitalist üretim tarzı için geçerli bir olgudur ve rasyonellik ilkesi 

sadece bu târihi süreç için geçerlidir. Oscar Lange rasyonellik 

ilkesinin târihî karakterini şöyle özetlemektedir: 

21  Kara, s. 117-8. 

22  Bkz. Oskar Lange, Ekonomi Politik, C. III: Ekonomik 

Rasyonellik İlkesi, tercüme: M. Şeref, Ataç,  İstanbul 1967, s. 33. 
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Ekonomik rasyonellik ilkesiyle yön alan davranış, 

demek oluyor ki, tarihsel gelişmenin ürünü, 

ekonomik ilişkilerdeki gelişmenin belirli bir tarihsel 

düzeyinin karakteridir. Kimilerinin yanlış olarak 

öne sürdükleri gibi bu, insanların ekonomik 

çabalarının evrensel bir özgüllüğü değildir. Tam 

tersine, insan tarihinin uzun bir dönemi süresince 

ekonomik çaba töresel ve geleneksel bir tarzda oluşur 

... Ekonomik çabanın bir kısmının rasyonelleştiği ... 

koşulların ... meydana geldiğini görebilmek için 

ticaret ve para ilişkilerinin ve kapitalist üretim 

tarzının gelişmesini beklemek gerekir ... Demek, 

uzun süren tarihsel bir gelişme sonundadır ki, 

ekonomik rasyonellik ilkesine uygun hareket böylece 

kurulmuş ve bu pratiğin sonucu olarak insan 

zihnince bu ilkenin bilincine varılmıştır.23 

Görülüyor ki Marksist Teori’de, rasyonellik ilkesinin 

bizatihi kendisine yöneltilen bir eleştiriden ziyade; onun 

toplumsal pratik gereği, sadece belirli bir dönemin üretim ve 

değişim ilişkilerinde rol oynadığı, ancak başka bir zamanda rol 

 

23  Lange, Ekonomi Politik, c. III, s. 34-5. 
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oynamayacağı, bu yüzden rasyonellik ilkesinin evrensel kabul görecek 

bir iktisadî kaide olamayacağı yönünde eleştiri getirilmiş 

bulunmaktadır. 

1.3. Târihçi Akımın Marksist Eleştiriye Getirdiği Yorum: 

Tarihsel Sürecin Önemine Binaen Toplumsal Farklılıklar 

Marksist teorinin, ekonomi politiğe ilişkin tarihsel yorumu ve 

eleştirisi, veri kabul edilen bir üretim şekline (kapitalizme) dayalı 

teorik altyapısınadır. Farklı üretim şekillerinde evrensellik iddiası 

taşıyan söylemlerin anlamı olmayacaktır. Bu da basitçe ekonomi 

politiğin tarihsel süreci göz ardı ettiği anlamına gelmektedir. 

Tarihçi akım ise tarihsel süreci üretim şeklinden ziyade toplumsal 

yapıya yani mekân farklılığına dayanarak ele almış; toplumların 

iktisâdî yapılarının, kendi târihî süreçleri ile belirleneceği 

temelinden yola çıkmışlardır (ya da bu sonuca varmışlardır). 

Târihçi akım iktisadî kategorilerin târihî karakterinin bilincine 

varmamış olduğu yolunda klâsik iktisada yöneltilen tenkitten 

doğmuştur.24 Bu bakımdan Schumpeter’e göre Târihçi Okul’un 

temellerinin Marx tarafından atıldığı kolayca reddedilemeyecek 

 

24  Oskar Lange, Ekonomi Politik, Cilt IV: Ekonomi Politikte 

Akımlar ve Bilimsel Bilginin Belirlenmesi, tercüme: M. Şeref, 

Ataç,  İstanbul 1968, s. 5. 
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bir gerçektir.25 Târihçi Okul’un Almanya’da doğup gelişmesini ve 

en önemli temsilcilerinin buradan çıkmasını, Hegelci felsefenin 

bu ülkedeki büyük etkisiyle açıklamak da pek tabiî mümkündür.26 

Bu yüzden, temellerinin Marx tarafından atıldığı tartışması bir 

yana, kesin olan şu ki her ikisi de köken itibariyle Hegelci bir yapı 

arz eder; fakat Hegel felsefesinin farklı yanlarını benimsemişler 

ve farklı sonuçlar çıkarmışlardır. 

Hegel’in felsefesi her şeyden önce insan iradesini, 

davranışlarını ve eylemlerini şekil itibariyle kendi gelişimlerinde 

çözümlemeyi hedeflemektedir. Ancak söz konusu gelişim, zaman 

itibariyle biri birinden kaynaklanan ya da biri diğerini takip eden 

şekilde değil; daha ziyade, gelişimlerin birbiri üzerine nasıl 

kurulmuş olduğunu mantıkî veya sistematik bir zaruret ilişkisi ile 

açıklamaya yöneliktir.27 Marx ve Engels bu diyalektik gelişmenin 

kendinden (sürecinden) yola çıkarak, iktisadî kategorilerin ve 

 

25  Bkz. Schumpeter, s. 44 dn. Bununla birlikte Schumpeter, 

Schomoller’in târihçi ekolünün Marx’ın önerilerinden tümüyle 

bağımsız olduğunu da ifade etmektedir bkz. aynı yer. 

26  Bkz. Lange, c. IV, s. 51. 

27  Bkz. Hans Freyer, İçtimaî Nazariyeler Tarihi, tercüme: T. 

Çağatay, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Yayınları Nu:105, Ankara 1968, s. 63-4. 
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kanunların tarihî karakterleri ile iktisadî ilişkilerin gelişimini 

açıklamada Hegel felsefesini çıkış noktası olarak almış; karşıt 

güçlerin birbirleriyle çatışması süreci olarak diyalektiğin yeni bir 

maddeci yorumunu getirmişlerdir. Târihçi akım ise Hegel’in 

objektif idealizminden yola çıkarak, târihi gelişmenin itici gücü 

olarak kollektif zihniyeti incelemelerinin merkezine 

yerleştirmiştir.28 Böylece Marksist Teori diyalektiğin maddeci 

yorumunu getirirken, Tarihçi akım açıklamalarını tarihî objektif 

idealizm üzerine geliştirmiştir. Fakat her ikisi de târihî karaktere 

sahip çıkmıştır. 

Târihçi Okul’un temsilcilerine göre klâsiklerin elinde bir 

bilim olarak iktisat öyle bir şekle bürünmüş ve iktisadî hayattan 

öylesine kopmuştur ki gerçekte değil fakat tasarıda olan bir toplum 

düzenini açıklayan kurallar şekline gelmiştir.29 Târihçi Okul hiçbir 

iktisat teorisinin süreklilik arz edemeyeceğini ve evrensel 

olamayacağını; aksine her toplumun iktisâdî yapısını, geriye 

dönük târihî sürecinin belirleyeceğini savunmuştur. Bu sebeble 

iktisatçılar, toplumların kültürel gelişimlerini, geleneklerini, 

inanışlarını ve adetlerini, daha genel bir ifâde ile medeniyetlerinin 

tüm bileşenlerini târihî süreç içinde değerlendirmeli bunlara 

28  Bkz. Lange, c. IV, s. 51-52. 

29  Lütfi Güçer, İktisat Târihi, İstanbul 1983, s. 11. 
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uygun yorumlarda bulunmalıdır.30 Bu çerçevede târihçi akım 

‘milletin zihniyeti’ ya da ‘belirli bir çağın zihniyeti’ şeklinde 

mekâna ve zamana itibar eden bir anlayış getirmiştir.31 Dolayısiyle 

bir ülke ve bir zaman için uygun olabilen siyaset, bir başka ülke 

ve bir başka zaman için farklı neticeler doğurabilecektir. 

İktisadî yapı içinde bütün olup bitenler Volksgeist’in 

ürünleridir. Volksgeist, her halkın veya her milletin hususî ruhu 

demektir.32 Klâsiklere getirdikleri ilk ve en önemli eleştiri 

teorilerinin evrenselliği iddialarınadır. Tarihçi Okula göre, iktisadî 

ve sosyal şartlar sürekli değişmekte; bu değişime ayak 

uyduramayan klâsik fiyat, ücret ve uluslararası ticaret teorileri 

gerçek hayatla bütün bağlarını kaybetmiş sınırlı teoremlerden 

ibarettir. 33 

Târihçi Okul her ne kadar Klâsik Okulun iktisadî hayata 

yön çizen doğal, genel, daimî ve mutlak kanunlar anlayışına 

30  Bkz. John Fred Bell, A History of Economic Thought, 1953, s. 

330, 356. 

31  Bkz. Lange, c. IV, s. 52. 

32  Julien Freund, Beşeri Bilim Teorileri, terc. Bahaeddin Yediyıldız, 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII.Dizi-Sa.116, Ankara 1997, s. 19. 

33 Jean De Lajugie, İktisadî Doktrinler Tarihi, tercüme: N. Mete, 

Remzi Kitabevi, Kültür Serisi, İstanbul: 1965, s.82. 
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eleştiri getirse de bu onların belirli iktisadî kurallara bağlı 

kalmadıkları anlamına gelmemektedir; onların ileri sürdükleri şey: 

teorilerin mutlak olmayıp görelilik arz ettiği; çünkü târihî süreç 

içinde şartlar değiştiği takdirde, ancak o şartlar altında 

gerçekleşebilecek iktisadî kanunların, geçerliliklerini 

kaybedecekleridir. Bu bakımdan, Târihçi Okulun da târihin belirli 

safhalarına özgü olmak kaydiyle ulaşmayı arzuladıkları iktisadî 

kanunlar vardır. Lâkin, iktisadî ve sosyal hayatın şartları sürekli 

bir değişkenlik arz ettiğinden iktisadî kanunların bu şartlara bağlı 

olarak değişmesi kaçınılmazdır. Bununla birlikte, iktisadî 

kanunların değişmesi de yeni hadiselerin ortaya çıkmasına yol 

açacaktır. Şu hâlde yeni hadiselere uygun yeni formüller bulma 

zorunluluğu vardır.34 Bu noktada Târihçi Okul’un târih anlayışına 

bakışları da gündeme gelmektedir: Târihi sadece bir vakıalar 

bilimi değil, insanların ürettiği, yaşanılan bir süreç olarak tasavvur 

ederler; bu yüzden târihe bir durum değerlendirmesinden ziyade 

yöntem olarak bakmışlardır. 

 

34  Bkz. Mahmut Koloğlu, Ekonomi Doktrinleri Târihi, Ankara 

1960, s. 106; Bkz. Ercan Eren, İktisatta Yöntem, Uludağ 

Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Yayın Nu: 28, Bursa 

1989, s. 223, sn.7. 
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Kessler’den yapacağımız şu uzunca alıntı, kendisinin de 

benimsemiş olduğu târihçi akımın, târihi sürece bir yöntem 

olarak nasıl baktığını çok etkili bir şekilde ortaya koymaktadır: 

Eskimoları, Avrupalıları, Mısırlıları, Zencileri, 

Çinli ve Avustralyalıları aynı zamanda ihtiva eden 

ve iktisadî inkişaflarda bunlar için carî kademe ve 

devreler tayin eden umumî iktisat târihi yoktur ve 

olamaz. Şu hâlde yalnız münferit mekânlar ve 

münferit insan grupları, münferit kıtalar, 

memleketler, ziraatlar, devletler, şehirler ve köyler, 

münferit halklar ve ırklarla meşgul olan iktisat 

târihleri mevzu bahistir ... [mesela] Groenland 

adasında yaşayan Eskimoların iktisadî hayatı, 

Kongoda’ki zencilerden büsbütün farklıdır ... 

Mekânın ve insanın tabiî vaziyet ve yaratılışlarına ve 

insanî irade, ahlak, teknik, basiret ve feraset ve 

umumî kültürlerine göre iktisat, muhtelif ve türlü 

şekiller arz eder ve istikbalde de muhtelif şekiller 

almakta devam eder ...  Bu mekânlardan her biri 

kendine mahsus iktisadî şartlara ve bunun neticesi 

olarak hususî iktisat târihine maliktir ... [bu 

yüzden] iktisat târihi bakımından yapılacak bütün 
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mülâhaza ve tetkikler en kolay bir şekilde evvelâ 

mekânın tetkikile yapılır.35 

Kessler’in bu tesbitlerinde göze çarpan husus, iktisadı, 

iktisadî hayat olarak algılamasıdır. İktisadî hayat eğer toplumsal 

farklılık arz ediyorsa ve bu dikkate değer bir durum ise; şu hâlde 

iktisadî yaklaşımlarımız muhtelif şekillerde olmak durumundadır 

ve bu çeşitliliği sağlayan şey olarak araştırma sahası mekândan ve 

zamandan bağımsız kalamaz. Kessler’in iktisada ilişkin 

kurguladığı yöntem, iktisadî faaliyet üzerinde yoğunlaşan bakış 

açısının içinde saklıdır. İktisat bilimi iktisadî hayata ilişkin olduğu 

için ve o da iktisadî faaliyet tarafından şekillendiği için: iktisadî 

faaliyet, o faaliyette bulunan toplumların ihtiyaçlarını gidermekten 

başka bir anlam yüklenemez.  

Kessler iktisat târihine mekâna ve zamana dayalı bir 

yöntem çizmekten ziyade iktisadî anlayışını iktisat târihine dayalı 

bir yöntemle şekillendirmeye çalışmaktadır. Göze çarpan bir 

başka özellik ise iktisadî faaliyeti, târihî boyutuyla ihtiyaçlar 

kavramı üzerine yoğunlaştırmasıdır.36 Böylece Kessler klâsik, 

standart iktisat teorisinin, başlangıcından bu yana ihmâl ettiği 

 

35  Gerhard Kessler, İktisat Tarihi - Ders Notları, tercüme: O. Tuna, 

S. Ülgener ve A. Yüce; İstanbul 1940, s. 7, 8, 15, 21. 

36  Bkz. Kessler, s. 10-11. 
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ihtiyaçlar bahsini37 de ele almak suretiyle tarihçi tezi güçlendiren 

izahlara yönelmiş olmaktadır. Eğer iktisat, önce iktisadî hayat ve 

iktisadî faaliyet, ardından insan ihtiyaçları mefhumuna 

indirgenmiş ise; söz konusu ihtiyaçlar da zamana ve mekâna göre 

şekilleniyorsa; iktisadın da bir bilim olarak zamana ve mekâna 

göre şekillenen yapıda olmak zorunluluğu vardır. 

Şu durumda iktisadî gerçekler ilk önce târihî gelişimleri, 

daha doğrusu «târihî oluşları» bakımından incelenmek gerekir. Bu 

noktada Târihçi Okul’un metodolojisinin –başlangıcı aynı 

döneme rastlayan– Marksizm yaklaştığını söyleyebiliriz; çünkü 

Tarihçi Okul da tıpkı Marksist Okul’un yaptığı gibi, klâsiklerin 

iktisadî kanunların kaynağı olarak işaret ettikleri ‘objektif sosyal 

ilişkilerin ve üretim güçlerinin karakteri olduğu’ şeklindeki 

anlayışa tenkidden yola çıkmış ve iktisadî kanunları, belirli 

dönemlerin ayırdedici özelliği olarak, insanların psikolojik 

davranışlarına dayanarak izaha yönelmişlerdir; hatta bu konuda 

getirilen eleştirileri çok daha fazla ileriye götüren bazı temsilcileri, 

37  Standart iktisat teorilerinde yer almayan insan ihtiyaçları yaklaşımına 

ilişkin bir çalışma için bkz. Ayşe Buğra, Gürol Irzık, "İnsan 

İhtiyaçları, Tüketim ve Sosyal Politika" Ayşe Buğra, Devlet - 

Piyasa Karşıtlığının Ötesinde - ihtiyaçlar ve Tüketim Üzerine 

Yazılar, tercüme: B. S. Şener, İletişim, İstanbul 2000, s. 27-61. 
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iktisadî kanunların tümüyle reddine varan bir yaklaşım 

sergilemişlerdir.  

Târihçi tezin karakteristik özelliği teoriye daha az yer verip, 

söylemlerini aktif iktisat ve maliye politikalarına yönlendirmiş 

olmasıdır. Okulun bütün temsilcileri, iktisadî olayların izahında 

evrensellik iddiasındaki formelleşmiş klâsik anlayışın yegâne 

yaklaşım olmadığı konusunda hemfikirdirler. Onlara göre teori 

çok sıkı ve doğmatik olmaktan kurtarılmalı ve göreli bir yapıya 

kavuşturulmalıdır.38 Târihçi okul genel anlamda toplumun iktisadî 

yaşamının, o toplumun yaşam tarzından ve diğer unsurlarından 

bağımsız olmadığını savunan, evrimci bakış açısını benimseyen ve 

tümdengelimci çözümlemeler yerine tümevarım yöntemini tercih 

eden bir anlayış geliştirmiştir.39 Bu şekliyle tarihçi okul ekonomi 

politiğin, statik, soyut ve rasyonel anlayışına tepki göstermeyi 

denemiştir. Ekonomik Tarihçi okulun kurucusu Roscher 1843 

tarihli eserinde, uğraştığı bilim dalının, halkların iktisat sahasında 

düşündükleri, istedikleri ve hissettikleri şeyleri belirlemek 

olduğunu, ekonomiyi ‘bir halkın hayatını’ bir bütün olarak anlamak 

gerektiğini; bunun için de, mukayeseli bir metod temeli üzerinde, 

38  Wilhelm Röpke, Ekonomi İlminin Tekâmül Tarihi, tercüme: M. 

Ete, İstanbul Üniversitesi Yayın Nu: 22, İstanbul 1936, s. 88-9, 92; 

Lange, c. I, s. 6, 51. 

39  Bkz. Eren, s.219. 



21 

hukuk, din, devlet gibi diğer hadiselerin hesaba katılması 

gerektiğini belirtmektedir.40 

Robbins’e göre Târihçi Okul’un Almanya’da doğup 

gelişmesi, bu ülkenin söz konusu dönemlerde diğer batılı ülkelere 

nazaran daha düşük bir gelişme seviyesinde bulunmasıyla ilgilidir. 

Dönemin düşünürleri, gelişmiş ülkeleri esas alan iktisadî 

kanunların kendi ülkelerinin üretim ve değişim ilişkilerini 

açıklamadığı gerçeğinden yola çıkarak târihçi izahlarda 

bulunmuşlardır.41 

1.4. İktisadî İnsan: Milliyeti Kayıp İnsan! 

Evrensel iktisat anlayışına bir karşı çıkış da bu konuda ilklerden 

biri olan Alman asıllı Friedrich List’den gelmiştir. 

List’e ‘büyük iktisat politikacısı’ vasfını uygun gören 

Kessler, Almanya’da klâsik anlayışın metoduna ilk şuurlu karşı 

40  Bkz. Freund, s. 19. Eserde tarihçi okulun diğer temsilcilerinin 

benzer görüşleri de yer almakta. 

41  Bkz. Lionel Robbins, An Essay on the Nature and Significance 

of Economic Science, MacMillan, London 1935, s. 82-3, 113-5. 
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çıkışın List ile başladığını, Târihçi Okul’un da bu suretle doğmuş 

olduğunu ifade etmektedir.42 

Metod bakımından Târihçi Okul’un habercisi sayılan 

List’in eleştirisi daha çok klâsik iktisadın tek tip insan modeline 

yöneliktir. Zaten klâsik iktisadın tek tip evrensel ekonomi politik 

anlayışı bu faraziyenin bir tezâhürüdür; o faraziye de bir tüketici 

ve üretici olmakla birlikte milliyeti kayıp bir insan: iktisâdî 

insandır.43 List bu telâkkiye karşı çıkar ve insanla beşeriyet arasında 

milletlerin olduğu fikrinde ısrar eder. Bu bakımdan, List’e göre, iktisat 

teorilerinin ihmâl edemeyeceği şeydir milletler. 44 Klâsik iktisadın 

da en büyük hatası maddeten ve manen var olan millet 

mevhumunu dikkate almamasıdır.45 Şu durumda maddî 

zenginlikleri ve kabiliyetleri birbirinden farklı olan milletlere aynı 

türden siyâsetlerin uygun gelmeyeceği açıktır.46 List’in zikrettiği 

 

42  Kessler, s. 4. Röpke’ye göre ise, List klâsikleri çoğu defa yanlış 

anlamıştır. List’in fikirlerinde ekseriya lojik bir kesinlik 

bulunmamaktadır. Bu nedenle ona Târihçi Okul’un kurucusu olarak 

değil öncüsü nazarile bakmak daha doğru olur (Bkz. Röpke, s. 91). 

43  Bell, s. 301. 

44  Gaëtan Pirou, Umumî İktisada Giriş, Tercüme: Feyzioğlu, 

İstanbul 1945, s. 218. 

45  Lajugie, s.40. 

46  Pirou, s.218 
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üzere iktisâdî kalkınma da ancak her ülkenin kendi kaynaklarını, 

kültürünü vs. ülkenin millî menfaatlerine adapte edilmesi 

suretiyle gerçekleşebilir.47  

List’in 1800’lü yılların başında liberal teorinin bir eksikliği 

olarak gördüğü ve eleştiri getirdiği bu yapısı, bir özellik olarak 

günümüze kadar kendisini taşımıştır. Millî niteliğe sahip bir liberal 

teori asla olmamıştır. Liberal geleneği sürdüren teoriler millî 

unsurları çok nadiren ihtiva etmişlerdir. Aynı durum sözleşmeciler 

için de geçerlidir, hatta ilk temsilcileri ‘antropolojik bir boşluk’ 

içinde oldukları yönünde tenkide uğramışlardır. Sadece Herder ve 

Hegel’in çizgisini izleyenler târihî sürece dayalı toplumsal 

gerçekleri millî gelenek içinde dile getirmişlerdir. Liberallerin 

millet ya da toplum mevhumunu göz önüne almada bu derece 

uzak kalmalarının en önemli nedeni, liberalizmin –düşünce plânında– 

daha ziyade uygulamalı ve somut nitelikli meseleleri çözümleyici bir teori 

olmasıdır; bu şekliyle liberalizm, iktisadî hayata yön veren sosyal meselelere 

ilişkin açıklamalarda bulunmaz. Örneğin, insanların inançları 

sebebiyle farklı sosyal gruplara ayrıldığı dönemlerde liberal hoşgörü, 

bu parçalanmış sosyo-kültürel yapı içinde sadece belirli gruplara 

yönelik bir söylem geliştirebilmiştir ki; bu bahsedilen dönem 

 

47  Bell, s. 309. 
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liberal teorinin zirvede bulunduğu döneme tekâbül eder. Bu ve 

benzer şekillerde pek çok sosyal meseleler yaşanmış olmakla 

birlikte hiç bir kimsenin not defterinde liberallerin bu meselelere 

getirmiş olduğu bir çözüm önerisi yer almamaktadır.48  

Laitin yazısında liberal anlayışın teorik yapısından ziyade, 

onun millet, toplum, topluluk, gruplar, kültürel farklılıklar ve 

 

48  David D. Laitin, "Liberal Theory And The Nation" Political 

Theory, Vol. 26, No. 2, April 1998, s. 221. Liberal felsefeye ilişkin 

benzer eleştirilerin yapıldığı bir başka çalışma için bkz. Chandran 

Kukathas, "Liberalism And Multicultiralism, The Politics of 

Indifference" Political Theory, Vol. 26, No. 5, October 1998, s. 

686-99. Rasyonel eylem liberal söylemin toplumsal meselelere 

getirdiği çözüm önerisidir. Yaşam alanlarının rasyonelleşme süreci 

ise 18. yüzyılda siyasal otoritenin ve bürokrasinin rasyonelleşmesi ile 

başlar. –bu noktada liberal iktisat teorisi ve liberal felsefe çizgisinden 

yararlanmak suretiyle rasyonel eylemi, fayda kavramından ayırıp akıl 

ile ilişkili olarak tanımlamak durumundayız– Klâsiklere göre, doğal 

düzenin şekli olarak tasavvur edilen rasyonelleşme, kamusallığın da 

doğal temeli olacak ve bu temel toplumsal yeniden üretimin ahenkli 

bir biçimde sürdürülmesini güvence altına alacaktır. Bu sayede 

otorite genel çıkarı sağlayabildiği gibi çıkar çatışmaları da 

dışlanabilecektir. Ancak liberal düşünürlerin müşahede ettikleri şey: 

o zamana kadar özel alana hapsedilmiş çatışmaların kamusal alana 

sıçramış olmasıydı. Kamuoyunda rekabet eden çıkar çatışmalarının 

rasyonel bir şekilde aşılamamış olması tikel çıkarların asla bir 

tümellik ölçüsüne vurulamadığı sonucunu da beraberinde getirir. 

Son derece ironik şekilde, Mill’in bu durumda önerisi hoşgörüdür. 

Bkz. Jurgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, 

tercüme: T. Bora, M. Sancar, İletişim, İstanbul: 1999, ss. 237-44. 



25 

 

sosyal yaşamdan soyutlanmış felsefesini ele almaktadır; bu 

bakımdan meseleyi cemaatler, azınlıklar, etnik gruplar, mezhepler 

boyutunda değerlendirmekte ve liberal teorinin cevaplayamadığı 

hususları sergilemektedir.49 

Bu hususta getirilebilecek savunu: bir iktisat teorisinin bu 

konularla ne türden alâkasının bulunduğu şeklinde olacaktır. Ancak 

unutulmaması gereken şey, "geniş anlamda, politik içeriği 

olmayan bir iktisadın, anlamlı bir kategori olamayacağıdır... 

Çünkü bilim, gerçek hayattan çıkan sorunların araştırılıp, 

çözülmesini amaçlar; yoksa bilimsel yöntem gereği yapılan 

soyutlamaları, gerçek diye aktarmayı değil."50 –Yapmış 

olduğumuz bu alıntıda, Görün, makalesinin genel çerçevesi içinde 

iktisat öğrenimine ilişkin bir eleştiriyi yansıtmaktadır; lâkin bizce 

sorun daha geniş bir perspektife sahiptir. Asıl sorun, iktisat 

öğreniminde bir metod olarak soyutlamalara çok sık 

başvurulması değil; öğretilen iktisadın (neo klâsik) bizatihi 

kendisinin zamandan ve mekândan, dolayısiyle toplum yaşamının 

sosyo-kültürel yapısından soyutlanmış olmasıdır. Yani bu durum 

 

49  Bkz. Laitin, s. 222 vd. 

50  Fikret Görün, «İktisada Giriş» Hakkında Bazı Gözlem ve 

Öneriler Türkiye’de Üniversitelerde Okutulan İktisat Üzerine, 

Derleyen: F. Görün, ODTÜ Yayın Nu: 20, Ankara 1972, s. 89. 
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öğretilen iktisadın bilfiil kendisinden kaynaklanmaktadır.– 

Teoriler böyle olunca, o iktisadın, iktisadî hayat ve sosyal olgular 

arasındaki etkileşime dair söyleyecek fazlaca bir şeyi 

bulunmayacaktır. Bu durum, politikadan yoksun olan iktisadın 

‘iktisadî hayatın sosyo-kültürel gelişiminden’ de yoksun olduğu 

anlamına gelir. Şu hâliyle teori diğer tüm bileşenlerinden/ sosyal 

unsurlarından soyutlanmış kurgusal bir yapıdan ibarettir. 

1.5. İktisat ve Sosyolojik Yapı 

İktisadı neo klâsiklerin tümdengelimci, zamandan ve mekândan 

soyutlayıcı anlayışından kurtarma ve tümevarımcı bir çerçeveye 

yerleştirip karşılaştırmacı bir yöntemi benimseme gayretindeki 

iktisâdî akımlar, başlangıçlarından bu yana târihî unsurlar ihtiva 

etmektedirler. Alman târihçi ekolün bir temsilcisi olan G. 

Schmoller: "İktisat bugün, ancak gelişip sosyolojiyi içine aldığı 

oranda bir bilimdir" demekle, sadece geniş bir betimleyici 

sosyolojinin, ‘iktisadî hayat’ biliminin üzerine kurulacağı temelleri 

atabileceğini ifâde etmektedir.51 Kezâ M. Weber de Protestan 

 

51 Bkz. Werner Stark, “İktisadî Düşünce ve Toplumsal Gelişme” 

İktisat Risaleleri, Yay. Haz. ve Tercüme: M. Özel, İstanbul 1997, s. 

296-297. Genç Târihçi Okulun başında bulunan Schmoller iktisat 

kanunlarının saptanamayacağı tezinden vazgeçmiş, daha ziyade 

Klâsik Okul'un eleştirisine yönelmiştir. Bkz. Gülten Kazgan, 

İktisadî Düşünce, 1974, s. 209-10. Röpke ise Kazgan’dan farklı 

olarak Schmoller’in teorileri tenkitte çok aşırıya kaçmayan 
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Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde İngiltere’de püritanist 

kültürün gereksiz tüketimi ve lüksü kötü sayan anlayışının, 

sanayileşme sürecinin hızlanmasını sağlayan sermaye birikiminin 

teşekkülünde önemli bir yer teşkîl ettiğini ifâde etmekle, iktisâdî 

süreci sosyolojik bir tahlile tabi tutmuş,52 "kapitalist iktisat 

sisteminin köken itibariyle protestanlığın dinî ve ahlâkî fikir ve 

esaslarından doğmuş olduğunu ispata uğraşmış"53 ve bu anlamda 

Schmoller ve diğerleri ile aynı çizgide yerini almıştır. 

Rüstow’un 1934 tarihli tebliği, kapitalizmin içine düştüğü 

buhranın (1929 Buhranı) sebeblerini tarihçi bir bakış açısı ile 

sergilemesi bakımından da önemlidir. Bu tebliğin bir önemli 

tarafı da, Keynes’in klâsik teoriye bir devrim niteliğindeki 

eleştirilerinin yer aldığı Para, Faiz ve İstihdamın Genel Teorisi’nin 

yayın târihi olan 1936 yılının öncesinde sunulmuş olması ve 

 

kendinden önceki târihçilerin aksine, iktisat teorilerinin zorunlu 

olduğuna itiraz eden, iktisat teorilerini tanımayan yönde bir söylem 

geliştirdiğini ifade etmektedir. (Bkz. Röpke, s. 92). 

52  Bkz. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of 

Capitalism, İngilizce’ye tercüme: T. Parsons, Unwin University, 

London 1974, s. 167-169,172. 

53  Kessler, s. 23; ayrıca bkz. A. Rüstow, "İktisat Sistemi ve İktisat 

İdeolojisi" tercüme: A. Hüseyin, Ökonominin Bugünkü Meseleleri, 

İstanbul 1934 s. 8-10. 
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Klâsik Okul’un görünmez el ve tarafsız maliye (bekçi devlet) anlayışına 

getirilen eleştirilerin tarihçi bir bakış açısı ile sergilenmesidir: 

"İktisatta ferdî ihtirasları cemiyet lehine tahdit eden bu «gizli el» 

haddi zatinde, kök itibariyle, «Heraklit»in ilâhî 'Logos'undan 

başka bir şey değildir. Bu mefhum stoika filozoflarından 

Hıristiyanlığa ve oradan da yeni zamana geçmiştir."54 Rustow 

aynı tebliğde serbest rekabet kurumunun dayanaklarını ve 

kökenlerini inceleme gayreti içindedir; rekabet kurumunun 

başarısızlığını ise kökenlerinden ve ideolojik dayanaklarından 

uzaklaşmasına bağlamaktadır:55 : "Cessante caussa, cessat 

effectus/ âmil ortadan kalkınca, netice de yok olur."56 Bu 

bakımdan Rüstow’a göre kökeni prütanist ahlâka dayalı olan 

kapitalizmin ve onun kurumlarından biri olan serbest rekabetin, 

dayanaklarından kopmuş olması sebebiyle başarısızlıkla 

neticelenmesi kaçınılmazdır. Görünen şu ki; Rustow, Max 

Weber’in görüşleri çerçevesinde, iktisadî kanunları târihî oluşları 

kapsamında ele almakta ve sosyolojik bir analize tabi tutmak 

suretiyle değerlendirmektedir. 

 

54  Rüstow, s. 14. 

55  Rüstow, s. 20. 

56  Rüstow, s. 9. 
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Bilindiği üzere Weber, söylemlerini genellikle 18’inci yüzyıl 

iktisatçılarıyla, 19 yüzyıl Alman Târihçi Okulu’nun târihçi ve 

evrimci tasavvurlarına uygun olarak geliştirmiştir.57 Bu bakımdan 

Weber Târihçi Okul’un bir temsilcisi kabul edilir. Weber de tıpkı 

Schmoller gibi, marjinal fayda teorisini ileri süren ve Avusturya 

Okulu’nun ilk temsilcilerinden sayılan Carl Menger’in karşısında 

durmuştur. Menger’e göre marjinal fayda ilkesinin teorik 

iktisattaki önemi, onu bir bilim olarak kesinlik ifade eden yapıya 

kavuşturmasındadır. Weber’in eleştirisi genel anlamda bu 

noktadan başlar: Weber, marjinal fayda ilkesinin teorik yapısını 

biçimsel olarak onaylamakla birlikte onun evrensellik iddiasını 

reddetmekte; tek yanlı bakış açısını eleştirmektedir. Bu reddin 

yanında Weber, iktisadî davranışların açıklanmasında ceteris paribus 

şartının ve soyutlamaların gerekliliğini de vurgulamakta; sosyal 

araştırmalarda ve iktisadî olayların analizinde iktisadî fayda ve 

rasyonellik ilkelerinin zorunlu bir metodolojik araç olduğunu kabul 

etmektedir.58 Weber’e göre fayda sağlamayı amaçlayan bir etkinlik, 

 

57  Mark Blaug, Economic Theory in Retrospect, Cambridge 1996, 

s. 608. 

58  Bkz. Peter Breiner, "The Political Logic of Economics And The 

Economic Logic Of Modernity In Max Weber" Political 

Theory, Vol. 23, No. 1, February 1995, s. 29-30. 
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öznel anlamıyla ekonomik yönelimlidir59 Ancak ekonomik yönelimli 

çabaların sebebi rasyonel davranış şekli olabileceği gibi, 

(ziyadesiyle) bir gelenek konusu da olabilir; hatta etkinlik çabası 

yüksek ölçüde rasyonelleşmiş dahi olsa geleneksel yönelim öğesi 

önemli ölçüde ağırlığını hissettirir.60 Çünkü Weber’e göre 

‘kültürümüzün özellikleri kendi ayırt edici yapısı içinde 

anlamlıdır.’ Ayırt edici yapıdan kastedilen kültürümüze 

yüklediğimiz anlamdır.61 Toplumsal ilişkiler geleneksel yapısından 

rasyonel bir kimliğe bürünmüşse eğer, bu hem üretim şeklinin 

hem de iktisadî olmayan unsurların dayattığı bir zorunluluktan 

kaynaklanmaktadır. Weber’e göre rasyonel yönelim hangi iktisadî 

örgütleniş biçimi altında olursa olsun, bu yönelimin ve 

örgütlenişin, sadece iktisadî taraflarına bakmak suretiyle 

açıklanabilmesi imkânsızdır; çünkü türlü iktisat dışı unsurlar, bu 

durumu önemli ölçüde değiştirecektir.62 Rasyonellik ilkesini 

 

59  Bkz. Max Weber, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme 

Kuramı, tercüme: Ö. Uzunkaya, Ankara 1995, s. 98. 

60  Weber, 1995, s. 108. 

61  Bkz. Breiner, s. 30. 

62  Bkz. Weber, 1995, s. 108-9 vd. "Çağdaş uygulayımsal evrimin asıl 

olarak ekonomik kazanca yönelik olması, uygulayımbilim tarihinin 

temel gerçeklerinden biridir. Ama uygulayımsal gelişmenin tek itici 

gücü değildir; bunun dışında bir bölümüyle kazanç ardında olmayan 

düşünürlerin tasarım oyunlarının ve araştırmalarının, bir bölümüyle 
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nedensellik ilişkilerine dayalı olarak açıklayan Weber, bu ilkenin 

kullanılmaması hâlinde metot açısından karşılaşılacak güçlükleri 

kabullenmekle birlikte, özellikle vurguladığı husus, rasyonellik 

ilkesinin iktisadî olayları açıklamada tek başına bir işe 

yaramayacağıdır. 

Weber’in insan davranışlarına ilişkin yapılacak genellemeler 

konusundaki yaklaşımı –yine rasyonellik ilkesi çerçevesinde ve– 

Târihçi Okulun iki önemli temsilcisi Roscher ve Knies’in özgür 

irade ile tahmin edilemezlik anlamındaki irrasyonaliteyi 

birleştirmelerine yönelik eşlemeye getirilen bir tenkid niteliğinde 

ele alınabilir. Weber özgür iradeyi irrasyonel olanla 

özdeşleştirmeyi reddetmekte ve iki tür katışıksız rasyonel eylem 

tipi ortaya koymaktadır: Bunlardan biri araçsal rasyonalite diğeri 

değersel rasyonalitedir. İlki, kişinin özel bir amaca ulaşmak için veri 

araçları seçişi ile ilgiliyken, ikincisi kişinin ‘maliyeti hesaba 

katmaksızın’ tavizsiz bir şekilde bağlandığı değere yönelmesi 

anlamında kullanılır. Weber bu iki davranış türünü irrasyonel 

eylemle karşılaştırır ve şu metodolojik ilkeyi ortaya koyar: "bütün 

irrasyonel ve duygusal olarak belirlenen davranış öğeleri katışıksız 

 

dünyaya ilişkin olmayan çıkarların ve her türden düşlemlerin, bir 

bölümüyle de sanatsal güdüler ve öbür ekonomi-dışı olguların bir 

sonucudur." (Weber, 1995, s. 104). 
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bir rasyonel eylem tipinden türemenin unsurları olarak ele 

alınmalıdır" Ancak buradan yola çıkarak evrensel bir rasyonalite 

tanımı yapmak mümkün olmayacaktır; çünkü varolan ve 

birbiriyle rekabet eden ahlakî standartlara hiç bir zaman rasyonel 

bir çözüm bulunamaz. Buradan bakıldığında bir ahlâk ya da 

kültür yapısı içinde rasyonel olan davranış şekli bir başka yapı 

içinde irrasyonel görünebilecek ama bu onun irrasyonel olduğu 

anlamına gelmeyecektir. Bu yüzden bilimsel rasyonalizm ne kadar 

gelişirse gelişsin farklı kültürlerin yapılarına ilişkin evrensel bir 

rasyonalite oluşturulamayacaktır. Weber’in bu görüşleri 

rasyonalitenin tümüyle reddine dayanan bir fikir oluşumunu 

işlememektedir; çünkü, Weber’e göre insan davranışlarının 

genellemelere uymadığını öngörmek yanıltıcıdır, ancak bu durum 

pozitivizmin varsaydığı ölçüde insan davranışlarının 'nesnel' fenomenler 

olarak ele alınabileceğini göstermez. Şu durumda, rasyonalite, Weber’in 

düşünce sisteminde, sadece ortak değer yargıları taşıyan 

meselelerin seçilmesi şartıyla bir çözüm üretebilecektir ve sadece 

bu koşul altında insan eylemlerinin nesnel incelemesi 

mümkündür.63 

Buradaki itiraz aslında marjinal fayda teorisine bir karşı 

çıkışı da yansıtmaktadır. Weber, marjinal fayda teorisini, çok 

 

63  Bkz. Anthony Giddens, Max Weber Düşüncesinde Siyaset ve 

Sosyoloji, tercüme: A. Çiğdem, Ankara 1996, ss. 52-6. 
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geniş bir sahada ele alınabilecek ekonomik yönelim çabasının, tek 

yanlı bir yapıya dönüştürülmesinin neticesi olarak görmekte; onu 

katıksız bir ideal tip olarak yorumlamaktadır. Bu ideal tipin can 

alıcı vasfı, onun tek yanlılığıdır. Bu yüzden, marjinal fayda teorisi, 

kültüre ve geleneklere bağlı olarak –yani, kendi ayırt edici yapısı 

içinde– ortaya çıkan bir fenomenin karakterinin, güçlendirilmiş 

ve vurgulanmış tek yanlı izahı görünümündedir. Marjinal fayda 

teoremi bu görünümüyle farklı karakteristik yapılara sahip olan 

kapitalist kültürler için idealize edilmiş ve genelleştirilmiş bir 

model ileri sürmektedir. İktisadî davranışların târihî kalıtıma 

dayalı belirlenişi tümüyle yok varsayılıp, tümüyle formel ve sanki 

evrensel bir şekle tabiymiş gibi ele alan varsayım, bu şekliyle 

insan davranışlarının doğal yasalarını oluşturma çabasındadır. 

Bunu yaparken yukarıda bahsettiğimiz ve insan eylemlerinin 

sadece bir yönünü temsil eden araçsal davranışları/ rasyonalityi tüm 

davranışlara yön çizen temel hareket motifi olarak ele almakta ve 

buradan yola çıkarak bir genelleştirmeye gitmektedir.64 Marjinal 

fayda ilkesini insan davranışlarının tek yanlı açıklaması olduğu 

için eleştiren Weber, bu tesbitin yanı sıra ekonominin saf bir 

 

64  Bkz. Breiner, 1995, ss.30-1. 
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ruhsal olay şeklinde gösterilmesine de karşı çıkmıştır.65 Bu 

şekliyle Weber’in sosyal bilimlere ilişkin yasalar 

oluşturulamayacağı iddiasında olduğunu söylemek yanlış 

olacaktır. Habermas’ın ifadesiyle: "Max Weber, değer yargıları 

tartışmasında, yanlış anlaşılmayacak bir biçimde, sosyal bilimlere, 

teknik olarak değerlendirilebilir bilgi üretme görevini veren bir 

konum almıştır."66 Çünkü sosyal bilimlerin de tıpkı diğer tüm 

doğa bilimleri gibi güvenilir genel geçer kurallar bulma; rasyonel 

araçların seçimini yapabilme ve bu suretle hipotezlerin 

geçerliliğini sınayabilecek bilgiler sunması gerekmektedir. Ancak 

bunu yaparken Weber’de hâkim olan görüş, içinde yer aldığımız 

yaşam gerçekliğinin, kendi özgünlüğü içinde anlama çabası, tarihî 

olarak oluş ve başka türlü olamayış nedenlerini kavrama çabası 

vardır.67 Buradan çıkan netice: Weber’in düşüncesinde, genel 

geçer kuralların alan daraltılmak ve zaman ve mekân boyutuna 

indirgenmek suretiyle oluşturulması gerektiği yönünde bir 

anlayışın varolduğudur. 

 

65  "...ekonomi bir ruhsal olay olarak gösterilemez; çünkü malların 

üretilişi, fiyat ve dahası, ‘malların öznel değerlendirilişi’ bile –eğer 

azıcık gerçek süreçler iseler–, yalnızca ‘ruhsallık’ alanıyla sınırlı 

değildir." Weber, 1995, s.99. 

66  Jürgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, tercüme: 

M. Tüzel, İstanbul, 1998, s. 84. 

67  Bkz. Habermas, 1998, s. 84, 87. 
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İktisadî düşünce üzerinde etkileri büyük olan ve pek çok 

düşünürü yönlendiren Alman târihçi okulun68 yanı sıra 1870 ve 

1880’li yılları kavrayan dönem İngiliz târihçiliğinin parladığı 

dönemlerdir. Söz konusu dönemde İngiliz iktisatçılarına hâkim 

olan görüş târihçi okuldur. İngiliz târihçiliği doğuşundan itibaren 

kökenleri Carlyle ve Ruskin’in klâsik politik iktisadın sınırlı bakış 

açısına eleştirilerine dayanan bir gelişim arz etmiştir. İngiliz 

târihçiliği yalnız klâsik iktisada değil, toplumsal değişkenlerden 

tecrit edilmiş tüm iktisadî teorilere tepki göstermiştir. Ancak J. 

Neville Keynes’in Scope and Method of Political Economy (1890) ve 

Marshall’ın (1890) Principles’da sergilediği metodoloji, İngiliz 

Târihçiliği’ni alt etmiştir69 ve Klâsik Okul, Târihçi okulun araya 

girip çıkmasından sonra kaldığı yerden daha da sertleşen 

doktrinler ile yoluna devam etmiştir. 

 

68  Öylesine ki, Marshall Principles of Economics’in birinci kitap, bölüm I, 

kısım IV'de Alman Târihçi Okul ile uzlaşıcı yorumlarda 

bulunmuştur. Knut Wicksell Lectures on Political Economy Vol I'de 

Marshall’ın aksine Alman Târihçi Okul'a yönelik çok keskin eleştirel 

yorumlar getirmiştir, bunun için bkz. (Wicksell, s. xxii-xxiii, 11). 

Alman târihçi okulun kurucuları: Guillaum Roscher, Bruno 

Hildebrand ve Charles Knies’dir.  

69  Blaug, s. 283. 



36 

Mauruce Dobb'a göre geleneksel iktisatta sosyolojik 

faktörler iktisadın dışında kalan bir alanda bağımsız olarak 

belirlenmekte; sosyoloji ve iktisadî ilişkiler arasında varolan 

karşılıklı etkileşimin iktisadın bağımsızlığına şüphe yaratmayacak 

kadar önemsiz olduğu ve bu etkileşimin ihmal edilebileceği 

varsayımıyla hareket edilmektedir. Nitekim üretim faktörleri de, 

sadece kendilerine bir talep olduğu için piyasada yer alan üretken 

hizmetlerdir. Üretim faktörlerinin arzını etkileyen unsurlara, 

bunların sosyal ve kurumsal dayanakları ile bireyler ve sosyal 

sınıflar arası gelir dağılımı meselelerine hemen hemen hiç yer 

verilmemiş; bu üretim faktörlerini arz eden bireyler ve onların 

arasındaki sosyal ilişkiler ise iktisadî analizin tamamiyle dışında 

bırakılmıştır.70 Dobb'a göre iktisadî faaliyet üzerine yapılan 

incelemelerde toplumun maddî temelini oluşturan mülkiyet 

kurumları, üretim ilişkileri ve üretici güçleri iktisat dışı olarak 

görülen "sosyolojik" faktörlerle yeniden bütünleşecektir.71 Çünkü 

ekonomi politiki sadece üretim ile ilişkilendirilmek eksik bir bakış 

açısı sunar, bireylerin üretim içindeki sosyal ilişkileri ile üretimin 

 

70  Maurice Dobb, On Some Tendencies in Modern Economic 

Theory, On Economic Theory and Socialism, International 

Publishers, New York, 1955, p.106, 106fn. 

71  Dobb, 1955, p.116. 



37 

 

sosyal yapısın; yani insanlar arasında kurulmuş olan üretim ilişkilerinin 

dikkate alınması gerekir. 72 

1.6. Kurumların İktisadî Yapı Üzerindeki Etkisi 

Tarihçi Okul’un bir kolu olarak tanımlanan ve onun içerdiği ana 

fikirlerin tekrar canlanmasını sağlayanlar ise Kurumculardır.73 

İktisadi faaliyet toplumun kurumsal yapılarından bağımsız 

değildir, aksine tüm kurumsal yapılarla etkileşim hâlindedir. Bu 

bakımdan iktisadın disiplinlerarası bir bilim dalı olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

İktisadî yapıyı sosyal ve siyasi kurumlarından tefrik etmek 

suretiyle inceleyen klâsik liberallere bir tepki olarak doğan ve 

iktisadî ilişkileri sendikalar, işveren örgütleri, hukuk sistemi, 

gelenekler, demokratik süreç ve benzeri yapılar içinde 

değerlendiren kurumcu iktisat74 iktisadî sistemlerin ve süreçlerin 

temelini fertlerin değil kurumların oluşturduğunu ve fertlerin bu 

kurumların etkisinden bağımsız olarak hareket edemeyeceğini 

 

72  Baby, 2000, s.6. 

73  Bkz. Röpke,  s. 92;  Eren, s. 219. 

74  Bkz. Malcolm Rutherford, Institutions in Economics-the old 

and the new institutionalism ,Cambridge 1996, s. 142.  
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savunan yaklaşımların ortak adıdır.75 Bu kurumsal değişiklikler 

gelenekler, adetler, normlar, hukuk kuralları ve temel yaşam 

koşulları şeklinde tezahür edebilir.76 Kurumcular neo klâsik 

iktisadın model kurarken kullandığı ceteris paribus varsayımının, 

basitleştirme uğruna, araştırmaya değer birçok faktörün ihmâl 

edilmesine ve böylece ekonomiyi işleyen bir süreç yerine donuk 

bir yapı şeklinde tasavvur edilmesine yol açtığı yönünde eleştiri 

getirmektedir. Ceteris paribus varsayımı ile tüm sosyal ve kurumsal 

sistemi sabit bir veri olarak kabul eden neo klâsik teorinin 

benimsemiş olduğu bu yöntem, incelemiş olduğu iktisadî sistemi 

daha geniş bir sahayı oluşturan sosyal sistemden koparmakta; 

böylece iktisadî süreçlerin belirlenmesinde etkili olan diğer 

faktörlerin göz ardı edilmesine yol açmaktadır.77 

Kurumcu iktisat, eski ve yeni kurumculuk olmak üzere iki 

farklı gelenekte gelişim arzetmiştir. Eski kurumcular –Amerikan 

kurumcu iktisat ya da orijinal kurumcu iktisat– olarak bilinen 

ekolün temsilcileri T. Veblen, J. R. Commons, W. Mitchell ve C. 

Ayres’dır. Eski kurumcular iki kanalda hareket etmişlerdir. Birinci 

kanalda yer alan Veblen’in görüşleri ekonominin ticarî ve sanayi 

 

75  Ömer Demir, Kurumcu İktisat, Ankara 1996b, s.64 

76  Bkz. Rutherford, 1996, s. 99 

77  Bkz. Demir, 1996b, s. 65-68. 
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cepheleri arasındaki temel ikilem (fundamental dichotomy) 

etrafında şekillenir. Söz konusu ikilem daha genel anlamıyla 

kurumsal ve teknolojik ya da törensel ve araçsal davranış ve 

düşünme olarak ifade edilir.78 Veblen’e göre ‘ticaret kötü, sanayi 

iyidir’ çünkü ticaret para kazanmayı, sanayi ise üretimi amaç 

edinen teknolojik araç ve yetenekler bütünüdür. Tam da bu 

noktada konumuza geçiş yapmak mümkündür: çünkü klâsik teori 

para kazanmak (ticaret) ile üretim yapmak (sanayi) arasındaki 

farkı görmezlikten gelmektedir.79 Üretim teknolojik gelişme ile 

ilgilidir ve sosyal faydayı arttırır; ancak kurumsal yapının 

dönüşüm süreci ağır işlediğinden teknolojik gelişmenin daima 

karşısında yer alır; dolayısiyle kurumlar sosyal faydanın 

geliştirilmesinde itici güç olmayıp, aksine engelleyici bir yapıya 

sahiptir.80 Eğer iktisat toplumsal iyiyi araştırmaksa; toplumsal iyi 

teknoloji ve sanayi ile artıyorsa ve kurumsal yapı bunun önünde 

önemli bir engel olarak görülüyor ise: eski kurumcular iktisadî 

analizlerinde, neo-klâsik anlayışın aksine, kurumsal yapıya dayalı 

 

78  Rutherford,  1996,  s.1-2. 

79  Demir, 1996b, s. 101. 

80  Malcolm Rutherford, "Institutional Economics: Then and 

Now" Journal of Economic Perspectives, Vol.15, No.3, Summer 

2001, s.174. 



40 

açıklamalar ile iktisadı soyut yapısından çıkarmış ve zaman ve 

mekân içinde yaşayan bir şekle taşımışlardır. 

Veblen’in bir diğer eleştirisi de marjinal fayda teorisinin 

zımnen kabul ettiği hedonistik ve rasyonel davranış şeklinedir. 

Veblen analizlerinde adetlere bağlı içgüdüsel psikolojik davranış 

şekline dayalı açıklamalara yönelmektedir.81 Hedonistik ve 

rasyonel davranış varsayımının tabiî neticesi olarak ortaya çıkan 

iktisadî insan, kurumcuların nezdinde asosyal bir kişiliği 82 

yansıtmaktadır. Rasyonel davranış şekli bu yüzden eski 

kurumcuların saldırısına uğramış; gerek Veblen gerekse eski 

kurumcuların ikinci kolunu oluşturan Commons’un tesbitleri 

çerçevesinde adetler, görenekler, geniş anlamda kurumsal yapı, 

insan davranışlarına yön çizen unsurlar olarak tanımlanmıştır. 

Veblen hedonistik insan yaklaşımını, acı ve hazzın hesabını yapan 

bir makineye benzetmekte ve ortodoks iktisadın hedonistik 

yaklaşımını eleştirirken temelde iki şeye: bireylerin herhangi bir 

olayla karşılaştıkları anda en uygun çözümü sağlayan rasyonel 

 

81  Rutherford, 2001, s. 175. 

82  "[Neo klâsik iktisatta] iktisadî sistemin temel birimi olarak rasyonel 

ençoklaştıran ‘birey’ alınmaktadır. Böylece iktisadî sistem, sınıf veya 

grupların düzeni olarak değil, yalnız yaşayan insanlardan oluşan bir 

toplum olarak tasavvur edilmektedir" Robert HeilBroner, 

"Evrensel Bilim Olarak İktisat" tercüme: Ö. Demir, İktisatta 

Yöntem Tartışmaları, 1996, s. 175. 
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davranışta bulundukları ve insanların basit bir fayda fonksiyonu 

ya da fayda-maliyet mukayesesi ile tepki gösterdikleri 

varsayımlarına karşı çıkmaktadır. Ancak ortodoks iktisat, bu 

varsayımın bir neticesi olarak: bir kurumsal yapı her ne zaman 

iktisadî olayların içinde yer alsa, o kurumsal gerçeği yok 

varsaymakta ya da reddetmektedir.83 Buna mukabil Veblen’in 

rasyonel davranış şeklini reddi ile zımnen ortaya çıkan netice, 

insan davranışlarının bir inceleme alanı olarak merkezde yer 

aldığı bilimler için, formüller teşekkül ettirmek suretiyle genel 

geçer kurallar oluşturulamayacağıdır; çünkü insan davranışlarını 

psikolojik yapı belirler, fakat bu, kurumsal yapıdan bağımsız 

değildir; o da değişkenlik arz eder. 

Veblen ortodoks iktisadın yerine, kurumların evrimini ve 

bu sürecin/ değişimin insan davranışları üzerindeki etkilerini ele 

alan disiplinler arası bir analiz ikame etmek istemiş; bu anlamda, 

birbirini izleyen, süreklilik arz eden, değişkenleri değerlendiren ve 

nedensellik ilişkilerine dayalı izahlar getiren bir araştırmaya 

odaklanmıştır. Veblen’in tüm ayrıntıları göz önünde bulunduran 

bir metod geliştirme isteği, kümülatif bir neden sonuç ilişkisi 

olarak kurumsal bir bakış tarzını yansıtır; bu kümülatif yapı 

 

83  Bkz. Rutherford, 1996, s. 9-10, 51-3, 56-7. 
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rasyonel davranış şeklini değerlendirmekten ziyade kültürel 

birikime göre şekillenen alışkanlıklara dayanır.84 

Kurumcuların özelliği, Târihçi akımın tesbitlerini bilimsel 

çerçeveye daha sağlam temeller ile oturtmuş olmalarındadır. 

Târihçi akımın çok kısa bir süre için gündemde kalmasını, 

muhtemelen, bu temellendirmeyi yeterince etkili bir biçimde 

gerçekleştirememiş olmasında aramak gerekir. 

Yeni kurumcu olarak adlandırılan anlayış ise "neo klâsik 

iktisadın temel analiz mantığına dokunmadan, ilgi alanında ve 

inceleme nesnesinde değişiklikler yapılarak kurumcu iktisatla 

uzlaştırılmasını öngörmektedir."85 Neo klâsik anlayışın 

içeriğindeki kurumsal boşluk günümüzde geliştirilen analitik 

araçlar ile hem teorik anlamda, hem de piyasanın kurumsal 

yapısındaki alternatif düzenlemeler ile uygulamalı alanda 

kurumcu yaklaşımı ön plâna çıkarmaktadır. Rutherford’un ifadesi 

ile Kurumcu iktisat, bu yüzden, son yıllarda çeşitli iktisadî 

yaklaşımlarla kendini gösteren bir okul niteliğindedir.86 Mülkiyet 

Hakları Okulu, İşlem Maliyetleri İktisadı, Yeni İktisat Tarihi, Yeni 

Karşılaştırmalı İktisadî Sistemler ile Hukuk ve İktisat gibi değişik 

 

84  Bkz. Rutherford, 2001, s. 10. 

85  Demir, 1996b, s.203-4. 

86  Rutherford, 2001, s. 173, 186, 190. 
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inceleme sahaları ve isimler altında toplanan yeni kurumcuların 

eleştirileri yerleşik iktisadın temel varsayımlarını ortadan 

kaldırmak için değil, iktisadı bütün kurumları ve târihî olayları da 

açıklayacak şekilde genişletme isteğinden kaynaklanmaktadır.87 

Yeni kurumcular ile eski kurumcular arasındaki en önemli 

farklılık teorik ve analitik araçların kullanılmasında kendini 

gösteren metodolojik farklılıktır.88 "Eski kurumcular bireyleri 

kurumların çerçevesinde davranan varlıklar olarak ele alırken, 

yeni kurumcular, bunun tersine iktisadî hukukî ve tarihî 

kurumları bireylerin davranışlarıyla açıklamaya çalışmaktadırlar."89 

Aralarında önemli farklılıklar bulunmakla birlikte eski ve yeni 

kurumcular üç önemli noktada buluşmaktadırlar: her ikisi de 

iktisadî olayları açıklamada diğer sosyal bilimlerden faydalanmak 

suretiyle disiplinler arası çalışmalara ağırlık vermektedirler; ikinci 

olarak statik modeller kurmak yerine târihî süreci dikkate almak 

ve geleceğe dönük olmak kaydiyle daha dinamik modellere 

 

87  Demir, 1996b, s. 204-5. 

88  Rutherford, 2001, s. 187. 

89  Demir, 1996b, s. 209. 
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yönelmektedirler; üçüncü ortak özellikleri ise iktisadı daha 

evrimci bir bilim hâline getirme arzularıdır.90 

1.7. Bir Yöntem Olarak Soyutlama, Matematik ve Formel 

İktisat 

Neo klâsik çözümlemenin ayırdedici özelliği onun formel 

yapısıdır. Formellikten kastedilen matematiğin ve sembollerin 

soyutlayıcı bir dil olarak iktisadî analizlerde ön plâna çıkmasıdır. 

Bu formel yapı tümdengelimli neticeler elde etmek için 

geliştirilmiş olup, evrensellik iddiasıyla birlikte açık ve kesin 

hükümler taşıyan teorik argümanların alt yapısını teşekkül ettiren 

bir görünüm arz etmektedir. Ancak, yapılan soyutlamalar ve 

basitleştirmeler sebebiyle, standart neo klâsik formel analiz 

yöntemlerinin, iktisadî ilişkilerin karmaşık yapısını izah etme 

kabiliyeti son derece sınırlıdır. Çünkü formel iktisadın kendisini 

soyutladığı şey târih ve kurumsal yapıdır ve bu eğilimi artarak 

devam etmiştir. Soyutlamalar argümanları sağlamlaştırmakla 

birlikte, iktisadî ilişkileri açıklamada sağladığı kolaylık, gerçek 

dünyadan uzaklaştığı nisbette bir maliyete dönüşmektedir. Buna 

rağmen neo klâsik teorinin bu sınırlı yapısıyla gelişimi günümüze 

değin sürmüştür.91 

 

90  Demir, 1996b, s. 209. 

91  Bkz. Rutherford, 1996, s.7-9, 24-5. 
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Neo klâsik iktisadın soyutlayıcı yöntemi tahlilde bulunma 

açısından da kolaylık sağlamaktadır; çünkü soyutlanan şey piyasa 

dışı faktörlerdir ve onların ölçülebilme zorluğu gayet açıktır. 

Böyle olunca ölçülebilir olanlar etrafında dönen tahliller, 

ölçülemez ya da ölçülmesi güç olanları soyutlamak suretiyle 

sadece ölçülebilir veri bir piyasanın koşulları içinde varılan 

sonuçları teori adı altında ortaya koymaktadır. Ölçüm ise 

ekonometrik modelleri doğurmakta, matematiği iktisadın içine 

yerleştirmekte ve Myrdal’ın ifadesi ile: ‘iktisada bir bilim olarak 

fizik görüntüsü katılmaktadır.’92 Yöntembilimsel tekçiliği 

(metodolojik monizm) savunanların doğa bilimleri ile sosyal 

bilimler arasında yöntem farklılığı bulunmadığına dair görüşleri 

iktisadı fiziğe yakınlaştırmakta ve bunu başarabildiği nisbette 

iktisat kendisine yöneltilen bilimsel olamama itirazlarını bertaraf 

edebilmektedir.93 

Ortodoks iktisadın üzerinde tam olarak uzlaşma 

sağlayamadığı emek teorisinin güncelliğini yitirmeye başladığı bir 

dönemde gündeme gelen fayda kavramı, matematiğin iktisada 

 

92  Bkz. Gunnar Myrdal, "Institutional Economics" Journal of 

Economic Issues, Vol.XII, No.4, December, 1978, ss.773-4. 

93  Ömer Demir, "Stratejik Bir Bilgi Alanı: İktisat Metodolojisi" 

İktisatta Yöntem Tartışmaları, 1996c, s.23. 
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girmesine imkân sağlamıştır. Theory of Political Economy (s:3)’de 

Jevons şunu açıkça beyan etmiştir: “Eğer iktisat tam anlamıyla bir 

bilim olacak ise, çok açıktır ki matematiksel bir öze sahip 

olmalıdır. …benim iktisat kuramım tümüyle matematiksel bir öz 

yapıya sahiptir”. Matematiğin iktisatta bir yöntem olarak 

kullanılması konusunda en büyük çıkışı Edgeworth yapmıştır. 

Edgeworth faydacılık ilkesine göre farklı bireylerin aldıkları 

hazları toplamakta hiçbir zorluk ve sakınca görmememiştir. 

Ancak niceliksel fayda uzun bir süre önce tartışma dışına çıkmış, 

Robinson’un deyimiyle “faydaya işlemsel bir anlam verebilme 

sorunundan, onu grafikler aracılığıyla açıklayarak kurtulmaya 

çalışılmıştı”.94 

Matematiğin iktisada girişi her ne kadar Walras, Jevons ve 

Edgeworth ile olsa da, 20’nci yüzyılın ilk yarısına değin, iktisat bu 

gün olduğundan daha fazla sosyal bilim görünümündedir. 

Nitekim I. Fischer ve J. M. Keynes gibi dönemin yazarları iktisadî 

davranışlara ilişkin açıklamalarında psikolojik faktörlerin üzerinde 

durmuşlardır. 1940’larda matematiğin iktisada tam anlamıyla 

girmesiyle birlikte, iktisatta yaşanan devrim ilk örneklerini J. 

Hicks ve P. Samuelson ile vermiş ve iktisadî birimler rasyonel 

karar alma birimleri şeklinde düşünülmeye başlanmıştır. 

 

94  Joan Robinson, İktisadî Felsefe, tercüme: M. Tomanbay, V 

Yayınları, Ankara: 1986, s.49, 69 vd. 
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1950’lerde ise Keynesyen modelin mikro temellendirmesini 

yapan iktisatçılar çok daha rasyonel modeller geliştirmişler ve bu 

suretle basit Keynesyen tüketim fonksiyonunu yaşam dönemi 

varsayımı ile karşılaştırmışlar, takip eden dönemde de Lucas ve 

Muth tarafından rasyonel beklentiler hipotezi oluşturulmuştur. 

Ve nihayet, iktisadî birimleri hiperrasyonel bir şekle büründüren ve 

son derece estetik zemine sahip modellerden meydana gelen bir 

iktisat teşekkül etmiştir.95 

Klâsik okulun evrensellik iddiasının altyapısını oluşturan 

şey aslında ‘insanın iktisadî bir varlık’ şeklindeki tasavvurudur. 

İnsanı kuralları önceden konmuş bir oyunun prototip kuklası 

şeklinde tanımlayan teori, böylece –homo economicus varsayımı ile– 

insan hayatının bütününe bir yöntem teşkîl edebilmekte ve her 

yerde ve her zaman için geçerli olan evrensel iktisadî kâideler 

geliştirmektedir. Hâlbuki insan davranışları târihi süreçten, 

kurumsal ve geleneksel yapıdan ayrıştırılamaz: çünkü insanlığın ne 

târihi ne de milliyeti kayıptır.  

 

95  Richard H. Thaler, "From Homo Economicus to Homo 

Sapiens" Journal of Economic Perspectives, Vol.14, No.1, Winter 

2000, s.134. 
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Bu durumu göz ardı etmesi, yani veri bir süreç ile veri bir 

toplumsal yapının ilişkilerine dayalı olması sebebiyle tümden 

gelimci bir yapıya bürünen; böylece davranış farklılıklarını 

münferit olarak kabul eden; değer yargılarından arındırılmışlık 

iddiasını taşıyan ve insan ihtiyaçlarını –sadece zamandan ve 

mekândan değil aslında tümüyle– tanımlamaktan uzaklaşan 

hâkim iktisat teorisi için matematiksel kesinliklerin de yardımıyla 

evrensel kaideler koymak bu sayede hiç de zor olmamaktadır. 

İnsan ekonomik sahada tanımlandığı ölçüde iktisadî davranabilir 

zaten buna çok da fazla bir itirazımız yok fakat sorun neo klâsik 

iktisadın tanımındadır: “insan tüm davranışlarında iktisadîdir”. 

İktisadî olmayan aktivitelerin iktisadî hayata karıştığını eğer kabul 

ediyorsak şu durumda iktisadî sahadaki bir insanın saf iktisadî 

davranamayacağını da kabul etmemiz gerekir.96 

John Stuart Mill tarafından formülleştirilen homo 

economicus insan tiplemesi soyut ve şematik bir insandır, yalnız 

kişisel çıkarı ile hareket eder, hedonistik saiklerle donatılmıştır, bu 

saik ona en az emekle en çok memnuniyeti elde etmesi yönünde 

sürekli baskı yapar hatta onun sürekli kişisel çıkarını izliyor 

 

96 Karl Mannheim, Man and Society- In an Age of Reconstruction, 

translated by: Edward Shils, Kean Paul, Trench Trubner & Co. 

Ltd., London:1946, s.155-56. 
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olması kamu yararına da uygundur.97 Tüm toplumun çıkarı için 

her bir bireyin bencil davranması gerekir. Bu aslında ahlâk 

kavramını da ortadan kaldıran ve ideolojilere son veren bir 

ideolojidir.98 

İktisadî insan varsayımı insan için biçilmiş, baştan 

plânlanmış bir davranış biçimidir; fakat yaradılıştan değil, 

iktisatçılar tarafından! Sürekli menfaatini kollayan, aritmetik 

hesaplar yapan ya da ağırlıklı ortalamalar alan, böylece karşılaştığı 

durumlarda hangi tür davranışın kendine kaç birim menfaat ve 

kaç birim maliyete mâl olacağını tesbit etmeye çalışan bu davranış 

saiki insanı tanımlamaktan çok uzaktır. İnsanı bugüne kadar 

kimsenin başaramadığı kadar doğru tanımladıklarını iddiâ eden 

iktisatçılar; varoluşu da biliyor olmalılar! 

İçerik açıklamasından yoksun bu insan tiplemesi; formel 

bir yapıya kavuşturduğu hâkim iktisat teorilerini felsefe plânından 

da uzaklaştırmakta ve saf bir matematiksel sistematiğe 

oturtmaktadır. Sadece matematikte olabilecek türden kesinlik 

taşıyan ifadeler, insan davranışlarını asla yansıtmadığı gibi gerçek 

 

97  Lajugie, s.31. 

98  Robinson, s.55. 
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hayatı yansıtmaktan da uzak kalmakta ve iktisadı bir şekliyle 

gerçek üstü yapıya kavuşturmaktadır.  

Bulutay’ın ifade ettiği üzere, “matematiğin iktisatta 

kullanılması değişkenleri durdurmak, onları sabit, değişmeyen bir 

niteliğe sahipmiş gibi almak zorunluluğundan kaynaklanır; 

bununla birlikte matematik, kurduğu sistem içinde ne kadar 

başarıya da ulaşsa, kompleks olan gerçekleri açıklamak [için 

uygun bir yöntem olmayacaktır].”99 Gerçek hayatı sürekli bir sınır 

tanımaz düzenlilikten ibaret sayan iktisadın, matematik kurgulara 

olan bağlılığı arttıkça, düzenli değil fakat her yönüyle aksak bir 

ritme sahip olan gerçek hayattan uzaklaşması kaçınılmazdır. Neo 

klâsik teorinin en ünlü temsilcilerinden Dorfman, Samuelson ve 

Solow bu açmaz karşısında "Biz modeli soruşturuyoruz, gerçek 

dünyayı değil"100 diyebilmişlerdir. 

Bu cevap dogmatik bir bakış açısını sergiler. Dogmatistler 

gerçeklerin manipüle edilmesi yoluyla, somut olgulara, 

 

99  Bkz. Tuncer Bulutay, "Bilim ve İktisat Üzerine" Türkiye’de 

Üniversitelerde Okutulan İktisat Üzerine, 1972a, s.61-2. 

100  Dorfman, Samuelson, Solow, Linear Proramming and Economic Analysis, 

McGraw-Hill, 1958, s.351’den aktaran: Sencer Divitçioğlu, Değer ve 

Bölüşüm - Marxist İktisat ve Cambridge Okulu, İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları Nu: 2168, İstanbul: 1976, 

s.161. 
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dogmalarını/haklılıklarını kanıtlamak için bakarlar; dürüst 

dogmatistler ise verilerin yetersizliğini veya olgulardaki sapmaları 

öne sürerek düşüncelerini savunurlar.101 Ya da ceteris paribus ile 

ispatlanamayan iktisadî kurgularını iktisadî hayatın akışından 

soyutlarlar. 

İktisadın bu derece matematiğe saplanması geleneksel/ 

hâkim iktisadın varsayımlarını gizleme çabasından 

kaynaklanmaktadır.102 Çünkü matematik tam ve kusursuz bir 

mükemmeliyeti yansıtır; bu bakımdan matematik kesinliğe 

sahipmiş gibi kurgulanan teoriler, matematiği belirli bir düzeyde 

öğrenmiş kişiler için bile, o mükemmeliyet hissini uyandırır. –

zaman ve mekân itibariyle görecelik arz ettiği için– 

Varsayımlarının doğruluğu tartışılabilecek teoriler; matematik 

olarak ispatlandığında mutlak evrensel doğrular kılıfına 

bürünmektedir.  

Hâlbuki matematik bir usavurma aşamasıdır, bu yüzden, 

varsayımların matematik içinde çok fazla yeri yoktur. Gerek 

diyagramların kullanılması gerekse formülüze edilmiş üretim ve 

 

101  Murat Şeker, İktisadî ve Sosyal Bilimlerde Yöntem ve Yaklaşım 

Sorunları, Değişim Yayınları, Ankara, 1986, s.75. 

102  Bkz. Bulutay, 1972a, ss.75-6, 80. 
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değişim ilişkileri, zamandan ve mekândan soyutlanmış 

varsayımları gözler önünden kaldırmaya ve matematiğin büyülü 

dünyası içinde ve onun ihtişamı yanında gizlemeye yöneliktir. 

Matematikle ilâhiyatı birleştiren filozof olarak tanınan 

Pythagoras’ın103 ilksiz ve sonsuza ilişkin olarak işaret ettiği 

matematiğin büyülü dünyası Russell’da şu cümleler ile ifadesini 

bulmaktadır: 

Zamanın ilksiz - sonsuza bağlantısıyla ilgili olarak 

ortaya atılan gizemci öğretileri salt matematik 

desteklemiştir. Çünkü, sayılarda olduğu gibi, 

matematik nesneler eğer gerçekseler, ilksiz ve 

sonsuzdurlar, zaman içinde değildirler. Başlangıç ve 

bitimi olmayan nesneler Tanrı’nın düşünce ürünü 

olarak kavranabilirler.104 

Pythagoras’ın felsefesinde matematik ideal nesnelere ilişkin 

olanı anlatır. Pythagoras’a göre: bu dünyada hiçbir şey 

mükemmel değildir; ancak düşünce nesneleri idealdir. Matematik 

sadece ideal/ mükemmel düşünce nesnelerine ilişkindir. 

Matematik bu yüzden ilksiz ve sonsuzdur; yani Tanrı’ya ilişkindir. 

 

103  Bkz. Bertrand Russell, Batı Felsefesi Tarihi, Cilt I: İlkçağ, 

tercüme: M. Sencer, Say, İstanbul: 1997, ss.133-41. 

104  Russell, 1997, s.141. 
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Eğer iktisat matematiği kullanıyorsa, bu şekliyle ideal düşünce 

nesnelerine ilişkin olanı yansıtıyor demektir. Lâkin bu ideal 

düşünce nesneleri iktisadî yaşamın değil; bir bilim olarak iktisadın 

kurguladığı düşünce nesneleri olmaktan öteye gidememektedir. 

Gerçek hayata dair kesinlikler ortaya koyma iddiasındaki 

iktisadın, matematiğe bu derece başvurmasının sebebi: bu 

mükemmeliyetçi yapıyla kendini eşleştirip, gerçek hayatın 

göreceliğinden ve kaotik yapısından kaynaklanan sınırlar 

sebebiyle açmaza düşen varsayımlarını matematiğin arkasına 

gizleyerek dayatma ihtiyacıdır. Ancak bazı yazarlarca savunulduğu 

üzere bu noktada varolan sorun ‘matematiğin gerçek hayatı 

açıklamada yetersiz kalması’105 değil; ikisinin birbirine uygun 

düşmemesidir; çünkü eğer ‘matematik gerçek hayatı açıklamada 

yetersizdir’ şeklinde ileri sürülen ilk önerme doğru olsaydı; gerçek 

hayatın matematiksel mükemmeliyete erişemediği tarzındaki bir 

 

105  Böyle bir tesbit için bkz. Eren, 1989, s.17: "İktisadın toplumsal bir 

bilim olmasıyla bütünleşen bilgi ve zamanla ilgili görüşlerin önemli 

bir kısmı, matematiğin yetersizliğine işaret etmektedir"; ayrıca bkz. 

Bulutay, 1972a, s.62: "Bu sembollere dayanılarak geliştirilen 

matematik, kurduğu sistem içinde ne kadar başarıya da ulaşsa, 

kompleks olan gerçekleri açıklamada belirttiğimiz temel yetersizlikten 

kaçınamaz" (italik vurgular bizde). 
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görüşün savunusu olarak: ‘gerçek hayat matematiksel mükemmeliyet 

için yetersiz kalmaktadır’ şeklindeki önerme çok daha doğru olurdu. 

Bizce, karşılıklı bir kifayetsizlikten ziyade yöntem itibariyle 

birbirine uygun düşmeme söz konusudur. Matematik kusursuz 

bir mükemmeliyeti tasvir eder, hâlbuki gerçek iktisadî hayatın 

ritmi kusursuz ve mükemmel değildir. Matematiğin 

mükemmeliyetçiliğine itiraz etmek matematiği bilmemek olabilir. 

Bu konuda yapılacak bir tartışma varsa; o da: gerçek hayatın ne 

derece mükemmel olduğu sorusuna aranacak bir cevaptır. Ritmi 

aksak ve kaotik olan gerçek dünya asimetrik bir yapıya sahiptir; 

onun kendine has mükemmeliyeti de muhtemelen bu kaotik 

yapısından kaynaklanır. 

Aksak ritim asimetriktir, asimetrik simetridir. 

Asimetrik simetri simetrik olmayanın simetrisidir. O da 

gerçek hayatın bizatihi kendisidir. Gerçek hayatta 

matematiksel mükemmeliyet yoktur. Gerçek 

mükemmeliyet... "asimetrik simetri"dir. 

İktisadî hayata ilişkin karmaşık sistemin en az kendisi 

kadar karmaşık bir târihî evrimi olduğu yadsınamaz, bu yüzden 

farklı sosyolojik, târihî ve kurumsal yapıları ihtiva etmeyen ve 

görelilik ölçütünü dikkate almaksızın sadece tümdengelimci 

yöntem izleyen bir iktisadın olanı yansıtmadaki başarısı daima 

şüphe ile karşılanmalıdır. 
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Tüm bunların yanı sıra, "insan zihni... karşılıklı ilişki içinde 

bulunan değişkenleri bu özellikleri ile göz önüne almak gücünde 

değildir"106 bu yüzden iktisadî hayatı algılayabilmek için birtakım 

soyutlamalarda bulunmak ve bunun için soyutlayıcı matematik 

kurgulardan yararlanmak zorunluluğu da bir gerçektir. Ne ki, bu 

tip soyutlamalar sonucu ulaşılan modeller, asla bir evrensellik boyutuna 

erişmemeli belirli bir toplum ya da ülke sınırları içinde kalabilmelidir.  

Aksi bir durum olarak: eğer genellemelerden tamamen 

uzaklaşır; insan davranışlarını belirli bir sistematiğe yerleştiremez 

ve rasyonel eylemi tümüyle reddedersek bir bilim olarak iktisat 

için söylenecek şeylerin sayısı da giderek azalacaktır.  

Niyetimiz böylesine iddialı ve temeli olmayan bir 

tartışmanın içine girmek değil; daha ziyade, Marx’ın ve Târihçi 

Okul’un üzerinde durduğu târihî süreç, List’in ve yine Târihçi 

Okul’un dikkatleri üzerine çektiği farklı toplumlar ve bu ekolün 

nihaî temsilcisi görünümündeki kurumcu iktisadın dayandığı 

kurumsal yapı gerçeğinden arındırılmamış bir iktisat ve maliye 

anlayışının, göz önünden kaçırılmaması gerektiğini vurgulamaktır.  

 

106  Bulutay, 1972a, s. 61. 
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Tartışmamız, insan davranışlarının daima aynı olacağı 

şeklindeki, son derece daraltılmış bir çerçeveden; farklı zaman, 

farklı ülke ve toplumlar boyutuna taşınmış, soyutlamaların 

azaltıldığı ve model olarak değişkenleri kavraması anlamında, 

çerçevenin genişlediği bir iktisat ve maliye anlayışının daha 

gerçekçi olacağı üzerinedir. 

Thaler’e göre gelecekte iktisatçılar insanın duygusal 

yönüne kendilerini daha fazla hasredecekler ve iktisadî insan daha 

duygusal bir yapıya bürünecektir. Duyguların iktisadî analizlere 

nasıl dâhil edileceği oyun teorisi ile açıklanmakta ve insanların 

daima iktisadî davranışta bulunmadıkları çeşitli deneyler ile 

ispatlamaktadır.107 Bernard Mandeville’ye göre ise insan, 

davranışlarına egemen olan ihtiras ve arzuların bir demetidir, 

bunun dışında davranıyormuş gibi görünmek düpediz 

sahtekârlıktır. İnsanın sosyal bir varlık olabilmesi için ikiyüzlü 

olması gerekir.108 Ancak biz insanın sosyal bir varlık olduğu, 

bunun için sahtekâr olması gerekmediği; insanı bu mutlak formel 

yapıdan arındırmış bir iktisat anlayışının yerleşmesi gerektiği 

kanaatindeyiz. 

 

107  bkz. Thaler, ss.139-40 

108 Nathan Rosenberg, Mandeville and Laissez-Faire, Journal of the 

History of Ideas Vol.24, No.2, 1963, p.189, 189fn (Orijinali için 

bkz: Mandeville, The Fable of the Bees, 1714, p.359 vd). 
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Neo klâsik iktisadın gerçek hayattan bu denli soyutlanmış 

olmasının bir nedeni de denge kavramının teoriye egemen 

olmasıdır.109 Denge mevhumu neo klâsik iktisadın temel 

paradigmasıdır. Şu kadar ki eğer denge kavramı olmasaydı neo 

klâsik iktisat da olmazdı. 

Genel denge teorisi -merkeziyetçi olmayan- bir ekonomik 

sistemin nasıl çalıştığını açıklamada temel başlangıç noktasıdır. 

Bu "neo-klasik" ekolün tüm iktisatçılarının ortak inancıdır. Teori 

gerçekliği tanımlamayı amaçlamasa da, gerekli bir kavramsal 

çerçeve olarak ortaya konmuştur. Aslında genel denge modelleri 

ile "entelektüel bir deneyi" aşamalı olarak bilimsel bir teoriye 

dönüştürmüşlerdir. Genel denge modeli yalnızca "soyut" değil, 

doğrudan deneyime de aykırıdır. Geliştirildikçe daha soyut ve 

gerçeklikten uzaklaşan bu teorik modele -doğrulanamadığı hâlde; 

duyulan güven artarak devam etmektedir, sanki sosyal bilimlerde, 

doğa bilimlerinden farklı olarak, doğrulama sorunu atlanabilir 

veya basitçe göz ardı edilebilirmiş gibi.110  

 

109 Robinson, s.75. 

110 Nicholas Kaldor, The Irrelevance of Equilibrium Economics, 

Economic Journal, Royal Economic Society, 1972, vol. 82(328), 

pp.1238-39. 
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Genel denge modeli yalnızca "soyut" değil, doğrudan 

deneyime de aykırıdır. 

Ekonomik denge düşüncesi iktisat bilimine fiziğin 

mekanik dalından aktarılmıştır, şekli yapıları aynıdır ve 

ekonomideki gerek statik gerekse dinamik denge kavramları 

Newton’un birinci yasası ile ilintili ve sınırlıdır yani bir dış kuvvet 

etki etmedikçe ekonomik büyüklükler durağanlık veya sabit hızlı 

hareketlerini korurlar. Matematksel yöntemlerle oluşturulan bu 

denge modelleri iktisadî faaliyetin nedenlerinden çok denge durumunun 

bizzat kendisini incelemek üzere kurulmuştur.111 Genel denge 

modellerinde ise mesele daha da karmaşıklaşır çünkü bütün ya da 

birçok piyasadaki arz ve talepleri eşitleyen fiyatlar seviyesini bir 

bütünsellik içinde açıklanması amaçlanmaktadır ve bu sebeble 

çok daha yüksek düzeyde matematiğe başvurulmaktadır. Denge 

analizini ilk ortaya atan iktisatçı Leon Walras'tır. 1874 yılında 

genel denge modeli ortaya koymaya çalışmış fakat bunu 

ispatlayamamıştır. 1946'da John von Neumann, sonrasında 

Abraham Wald (1951), Lionel W. McKenzie (1954), Kenneth J. 

Arrow ve Gérard Debreu (1954) bu modeli oluşturmuşlardır; 

gerçek hayatı olmasa bile modeli ispatlamışlardır. 

 

111 Hüsnü Erkan, Ekonomi Biliminin Temel Paradigması: Denge 

ve Kaynakları, ODTÜ Gelişme Dergisi, 7 (1/2), 1980, s.113-14. 
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Bu gelişmeler iktisada bilim dünyası içinde büyük bir 

saygınlık kazandırmıştır fakat modelde kullanılan ileri seviyedeki 

matematiksel modeller içinde iktisadın içeriği kaybolmuştur. 

Kullanılan yoğun matematik dil, bir matematikçi için bile 

konuları takip etme ve anlama güçlükleri yaratırken, Bulutay’ın 

ifadesi ile “matematik bilgisi daha sınırlı olan iktisatçılar için 

aşılamaz bir nitelik kazanmıştır”. Kezâ Debreu da Theory of Value 

(1959)’da bu durumu inkâr etmemiştir. 112 

Matematiğin bu derece kapsamlı kullanılması neo klâsikleri 

temel düşüncelerinin çıkış noktası olan doğal düzen ikliminden 

koparıp matematiğin a priorik yapısının içine hapsetmiştir. Model 

bu şekilde olunca gerçek nedensellik ilişkileri yerine a pirorik 

nedensellik ilişkileri kurulmaya başlanır. Bu da gerçek iktisadî 

olayları değil ama ideal sistemin nasıl işlediğini ortaya koyar; hatta 

niçin sorusuna cevap dahi aramaz.113 

Genel denge modelinin doğrulanabilmesi için ekonomik 

sistemin şu ideal şartları bünyesinde barındırması gerekir: 

 

112 Tuncer Bulutay, Genel Denge Kuramı, Ankara Üniversitesi SBF 

Yayınları Nu:434, Ankara, 1979, s.9dn,10. Arrow-Debreu Genel 

Denge Modelini anlatan kitap bu konuda Türkçe yazılmış en iyi ve 

en kapsamlı çalışmadır. 

113 Bkz. Erkan, ss.115-117 
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1.  mevcut kaynaklarla maksimum mal ve hizmet üretillir, 

2.  her türlü "kaynak" tam ve verimli kullanılır, 

3. emeğin aldığı ücret üretime yaptığı birim başına net 

katkının karşılığıdır, 

4.  üretimde emeğin yerine sermaye koymanın net faydası 

girişimcinin kârına yansır, 

5. üreticiler kârlarını, tüketiciler faydalarını maksimize 

etme çabası içindedirler (iktisadî insan varsayımı) 

6.  piyasa her türlü değer yargısından arındırılmış bir 

şekilde işler (kişisel olmayan pazar ilişkileri), 

7. üretim fonksiyonu ölçeğe göre farklılaşabilir, mallar 

mükemmel bölünür ve homojendir, bilgi akışında fiyat 

mekanizması özel rol oynar, fiyatlar veridir; piyasadaki aktörler 

fiyatlar hakkında mükemmel bilgiye sahiptirler ve mükemmel 

öngörülerde bulunurlar ve bu suretle tam rekabet koşulları 

geçerlidir. 

Saf matematiksel dayanaklarla desteklenen tüm bu 

önermeler gerçek dışı varsayımlara dayanmaktadır ve 

doğrulanamayan türdendir, çünkü: 

- Kaynakların tam ve verimli kullanıldığı ve maksimum 

mal ve hizmet üretildiği tamamen varsayımsaldır, doğrulanabilir 

bir gerçekliğe sahip değildir. 
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- Üretimde emeğin birim başına aldığı pay sürekli olarak 

azalmaktadır, fonksiyonel gelir dağılımına ilişkin verilerdeki 

değişim bunu net bir şekilde yansıtmaktadır. 

- Neo klâsik yaklaşımda sermaye ile işgücü birbirlerinin 

tam rakibidir, ancak gerçek ekonomide bunun doğru olduğunu 

söylemek zordur; aksine sermaye ile işgücü arasında 

tamamlayıcılık söz konusudur ve iddia edildiği üzere kâr haddinin 

sermaye işgücü oranınca belirlendiği doğru bir varsayım değildir.114 

- Genel denge modelinde yer alan kâr ve fayda 

maksimizasyonu hem üreticilerin hem de tüketicilerin mekanik 

bir hareket mantığıyla davrandıkları varsayımına dayanır. Üretim 

süreci sadece girdinin çıktıya dönüşmesi şeklinde teknik bir süreç 

olarak kabul edilir; aktörlerin üretim içindeki sosyal ilişkileri, 

üretimin sosyal yapısı yokmuş ya da önemsiz bir ayrıntıymış gibi 

varsayılır. Genel denge modelinin tüketicileri ise küçük ve 

önemsiz alanlar dışında sadece seçim yaparlar. Tüketici burada 

çok mekanik davranır, bir sıralama makinesi gibidir, mal uzayı 

 

114 Bu konuda yapılmış ayrıntılı bir çalışma için bkz. Tuncer Bulutay, 

Neo-Klasik Büyüme Modeli Üzerine Eleştiriler ve Türk 

Ekonomisinin Özelliklerini Açıklamaya Yönelmiş Bazı 

Düşünceler, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt XXVII, No: 4, 

Aralık 1972, ss.161-192. 
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içinde kendisine en çok doyum sağlayan seçimi öncelik 

sıralamasında üste taşır. Bu varsayımda tüketim kalıbını belirleyen 

toplumsal koşullar (çevre, aile vb.) ile yaşam koşulları dikkate 

alınmamaktadır.115  

Soyutlama yapmadan, bir bakıma insanı tek boyutlu 

saymadan teori oluşturabilme imkânı yoktur denilebilir ve tek 

boyutluluk varsayımı bir bilimsel zorunluluk olarak görülebilir 

‘aksi hâlde herşeyin herşeyi etkilediği, nedensellik bağımlılığının 

kurulamadığı karmaşık ilişkiler ağından başka birşey 

kalmayacaktır ortada’ denilebilir. Ancak sorunun bizatihi kaynağı 

tam da buradadır: insan figürünü tanımlarken tek boyutlu 

kuramlarla yetinilmesidir. Günümüz fiziğini bile tek boyutlu bir 

çerçeveye sığdırma imkânı yokken belirsizliklerin, tutarsızlıkların, 

davranışlara yön çizen değer yargılarının, gelenek ve toplumsal 

ilişkilerin olduğu bir ortamda bireylerin sadece fayda 

ençoklaştırması peşinde koşan tek boyutlu düşünen bir varlık 

olarak alınması bir eksikliktir.116 Amacımız sadece modeli 

 

115  Genel denge modelinin üretici ve tüketiciyi ele alış şekline ilişkin 

eleştirel bir bakış açısı için bkz. Bulutay, 1979, ss.303-05; tüketici 

tercihlerinin dış bükey olmaması (dışbükeyliğin yokluğu) durumu 

için aynı eser ss.153-56. 

116  Tuncer Bulutay, İktisat Kuramının Temelleri, Sadın Aren’e 

Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayınları Nu: 8, Ankara, 1989, ss.143-

144. 
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sorgulamaksa bunda bir sorun yoktur ama gerçek hayatı 

soruluyorsak tek boyutlu insan figürü ve kişisel olmayan, değer 

yargılarından arındırılmış tamamen robotik düzende işleyen bir 

piyasa, hayatın gerçeklerine uygun değildir. Eğer sadece 

robotların yaşadığı mekanik bir dünya kurulursa, genel denge 

modelinin geçerliliği ihtimâl dâhilinde olabilirdi. 

- Neo klâsik kuramda düşük üretim seviyelerinde artan 

getiri, ölçek büyüdüğünde sabit getiri ve bu eşik geçildikten sonra 

azalan getiri olduğu ileri sürülür. Yani büyük ölçek avantaj 

sağlamamaktadır, küçük ölçek üretim etkinliği açısından daha 

avantajlıdır. Fakat gerçek ekonomide ölçek büyüdükçe üretim 

etkinliği de artmakta ileri sürülenin tam tersine büyük ölçekli 

üretim daha avantajlı duruma gelmektedir. “Bu avantajı 

kullanarak büyüyen ve giderek bir üretim alanına egemen olabilen 

bir firmanın fiyatı veri alması beklenemez.”117 Aksak rekabet 

koşullarının geçerli olduğu günümüz ekonomilerinde etkin 

üretim yapabilen büyük ölçekli firmalar fiyatları veri olarak 

almaktan ziyade bizzat piyasa fiyatlarını belirlemektedirler. 

 

117  Bulutay, 1979, s.150. 
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- Günümüz ekonomilerinde firmaların tüketici rantını 

alabilmek için ürün farklılaştırmasına gitmesi de mlların homojen 

olmadığının basit bir örneğidir. 

--------0O0-------- 

Buraya kadar ele aldığımız konu itibariyle Neo klâsik 

iktisadın evrensellik iddiası şu temellere dayanır: 

i) Kendisini târihten ve mekândan soyutlamış olması yani 

tüm zamanlara ve tüm toplumlara mahsus teoriler ortaya 

koyduğunu iddia etmesi, 

ii) Biricik iktisadî meselenin “kaynakların en iyi dağılımını 

çözümleme meselesi” olarak tanımlamış olması,118 

iii) Kendisini tüm sosyolojik ve kurumsal yapılardan, değer 

yargılarından ve ahlâkî tutumdan soyutlayıp, bağımlı bir değişken 

olduğu hâlde bağımsız bir değişken olduğunu iddia etmesi, 

iv) İnsanı rasyonel davranış saikiyle tanımlayıp, menfaatçi 

birey (homo-economicus) şeklinde formülleştirip matematiksel 

işleyen robotik kalıplara sokması, 

v) Yine matematiksel bir mükemmelliyetçilikle kurguladığı 

denge modelleri sayesinde kendisini fizik bilimine yakınlaştırıp, 

 

118 Bilsay Kuruç, Ricardo İktisadının Bazı Metod Sorunları, Ankara 

Üniversitesi SBF Yayınları Nu: 301, Ankara, 1970, s. VIII. 
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iktisat kanunları yerine fizik kanunları ortaya koyuyormuşcasına, 

iktisadı mekanik bir yapıya büründürmesi. 

İşte bu özellikleri ile neo klâsik iktisat evrenselliğini ilân 

edip, somut delillere, sayılara dayanan her koşulda ve zamanda 

kanıtlanabilir pozitif bilimlere atfedilen özellikleri üzerinde 

barındıran bir bilim dalı olma çabası içine girmiştir. Lâkin 

benimsemiş olduğu soyut, formel ve matematiksel analizleri ile 

gerçeklerin dünyasını değil sembollerin dünyasını bizlere 

sunmaktadır. 

1.8. İktisadın İdeolojisi ve Emperyalizmi 

Bütün sosyal kurumların hatta insanlığın üzerinde yer aldığı 

iddiâsına sahip teoriler emperyalist bir yapıya bürünmekte ve 

böylece klâsik ve neo klasik çözümlemenin emperyalizmi 

doğmaktadır. Esasen bu durum sadece mikro çözümlemelere 

önem veren neo klâsik iktisat teorisi için geçerli olmayıp analizini 

makro düzeyde gerçekleştiren, Keynes’in referans teşkîl ettiği 

iktisat teorisi için de geçerli görünmektedir. Bununla birlikte 

Keynesyen teorinin ilk aşamasını eleştirmek için fazlaca bir 

nedenimiz de yok –en azından Keynes’i; zîra Keynes 1930’lu 

yıllarda batıda yaşanan iktisadî buhranın aşılması için, klâsiklerin 

aksine devlet müdahalesinin zarûretini vurgulamış ve teorisini de 
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batının nisbeten homojen olan kurumsal yapısına ve o günkü 

iktisadî hususiyetlerine uygun geliştirmiştir.  

Bu anlamda Keynesyen teoriyi eleştirmek yerine; onu 

referans alanların geliştirip daha ileriye götürdüğü sözde genel 

teorileri ve kendi ülkelerinin millî hususiyetlerini göz ardı 

edercesine iktibasda bulunanları tenkid etmek daha doğru bir 

bakış açısı olacaktır. 

Bu şekliyle, geniş çerçevede, iktisadın ideolojisini eleştirmek 

de mümkün olabilecektir. İktisadın emperyalist ideolojisini üç 

farklı şekilde değerlendirmek istiyoruz:  

i. zamandan ve mekândan tecrit edilmesi suretiyle evrensel 

yapıya kavuşması, 

ii. tüm toplumsal ilişkileri saf iktisadîyata dayalı olarak 

açıklaması, 

iii. diğer sosyal bilimlerin içine nüfuz etmesi sonucu ulaştığı 

emperyalist yapı. 

Bu çalışmanın aslî konusu birinci maddede zikredilen 

husus olmakla birlikte, diğerlerinin ilkinden farklılığını –zor da 

olsa, netleştirmek; karşılıklı ilişkilerini ortaya koymak ve çerçeveyi 

tam çizebilmek için ikinci ve üçüncü maddede adı geçen 

özelliklere de temas etmek durumundayız. 
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İlki çalışmamızın başından bu yana incelemekte 

olduğumuz, iktisadın târihi bir süreç ve vakıâlar neticesinde 

ortaya çıkan teorilerini onlardan soyutlamak suretiyle kendisini 

evrenselleştirmesine ve bütün sosyal kurumların üzerinde yer 

aldığı iddiâsına bürünüp, kendine ilâhî bir nitelik kazandırmasına 

ilişkindir. Ortak başlık altında yer vermeyi uygun görmüş olsak 

bile diğerlerinden ayırmak maksadıyla bunu iktisadın evrensellik 

iddiası olarak adlandıracağız. 

İktisadın emperyalist ideolojisi ikinci anlamıyla bir saf 

iktisadiyat toplumu oluşturmasında yatmaktadır. Keynesyen 

iktisadî doktrinin klâsik doktrini eleştirmesi sonucu, bir dönem 

için ya da belirli çevreler için, klâsik teorinin bilimsel doğruları yerini 

Keynesyen teorinin bilimsel doğrularına bırakmış 119 lâkin değişen tek 

şey, söz konusu bilimsel doğruların sadece kime âit olduğu; 

topluma kalan ise bütün sahalarına nüfuz etmiş bir saf iktisadiyat: 

ya da onun ideolojisidir. Diğer bir deyişle sadece neo klâsik 

teorinin değil; fakat «iktisat teorisinin emperyalizmi».120 Buradan 

 

119  Bkz. İnsel, s. 16. 

120  Kavramı iktisadın ideolojisini övmek maksadıyla kullanan Henri 

Lepage (Der kapitalismus von morgen, Frankfurt 1979)’den aktaran: 

Elmar Altvater, "Neoliberal Karşı Devrimin Hiç de Gizli 
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kastedilen ‘iktisat’ın toplumun bünyesinden çıkıp nesnelleşip 

sonra tekrar geri dönmek suretiyle toplumun tüm değerlerini 

belirleyen bir yapıya bürünmesidir.121 Bunu başaran iktisat tüm 

sahalara egemen olmayı da başarmaktadır. Artık siyâsî tercihlerin 

belirlenmesine ilişkin teorilerden ahlâkî değerlere değin el atan 

iktisat, bu yayılmacılığını sürdürdükçe tüm insan davranışları ve 

toplumsal ilişkileri saf iktisadî temellerle açıklama eğilimi 

göstermektedir.  

Bunu sağlayan yine iktisadî insan varsayımıdır; çünkü en 

fazla faydayı elde etmek gibi bir güdüye kilitlenmiş ya da öyle 

tanımlanma zahmetine girilmiş insan ve onun davranışları, gerekli 

olanı sağlamakta ve yaşama ilişkin tüm olayların iktisaden 

temellendirilmesi kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak şunu da 

ifade etmekte fayda var ki: insan davranışlarının ve daha ötesi 

toplumsal olayların iktisadî temellerini keşfetme çabasına eleştiri 

getirmek niyetinde değiliz; fakat bunların tamamen iktisaden 

temellendirilmesinin hatalı olacağını düşünüyoruz. 

Bir bilim olarak iktisadın gelecekteki durumunu 

değerlendiren Thaler, bu yapının bir değişim süreci geçireceğini 

 

Olmayan Çekiciliği" Tercüme: N. Satlıgan, İktisat Dergisi, Aralık 

1999, s. 44-54. 

121  Bkz. İnsel, s. 16. 
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ileri sürmekte ve iktisadî insanın, sonuçta mutlaka insana 

dönüşeceğini ifade etmektedir. Thaler’in deyişiyle iktisadî modeller 

bir gün yarı rasyonel duygusal insan gerçeğini idrak edecek ve 

gerçeğe uygun modeller oluşturulacaktır.122  

Duygusal insana dönük benzer bir eğilimi Weber’de de 

görmekteyiz: Weber’e göre iktisadî insan târihî gerçeklikten uzak 

bir kavram idi ve mantıksal olarak daha az kesin kavramlar 

kullanılabilir ve bunlar gerçek dünyaya daha yakın olabilirdi.123 

Eğer buradan kendimize pay çıkartacak ve bu çalışmanın aslî 

konusuna geri dönüş yapacak olursak, insanın duygusal tarafının 

dikkate alınması muhakkak ki içinde yaşadığı toplumun ve o 

toplumun kendine has davranış tiplerinin genel bir çerçevesi 

içinde yer alacaktır diyebiliriz. Şu durumda iktisadın emperyalist 

bir özelliği olarak tanımladığımız ‘tüm insan davranışlarının 

iktisadî bir alt yapıya dayanarak açıklama eğilimi’ bu tek yanlılığını 

tarihe, kültüre ve genel deyişle kurumlarına bağlı sosyolojik, 

antropolojik ve psikolojik açıklamalarla paylaşmak durumunda 

kalacaktır. 

 

122  Richard H. Thaler, pp. 133-41. 

123  H. H. Gerth; C. Wrights Mills, Sosyoloji Yazıları (Max Weber, 

2000) içinde, İngilizce baskısına yazılan "Giriş", tercüme: T. Parla, 

İstanbul 2000, s. 107, 127. 
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Bununla birlikte sorunun kendisi, iktisadın tüm olayları 

iktisadî rasyonellikle açıklama eğiliminden daha ileri bir düzeye de 

taşınabilir: İktisadın toplumsal açılımı öylesine geniş bir boyuta 

ulaşmıştır ki, söz konusu alanın metodolojik anlamda rasyonellik 

ilkesine dayalı izahı; toplumsal ilişkilerin tümüyle 

rasyonelleştirilmesi amacına bürünmüş, benimsenen bilimsel 

metod bir anda kapitalist yaşam tarzının eylemli gerçeğine –

olmazsa olmaz kuralına– dönüşmüş ya da dönüştürülmüştür.  

Saf iktisadiyat muhtemel ki bu noktada gerçek anlamını 

bulmaktadır. Nitekim gerek Max Weber’in gerekse Oscar 

Lange’nin değerlendirmeleri bu yönde bir gelişimi ortaya 

koymaktadır. Faydayı ençoklaştırıcı anlamıyla, rasyonelleşmiş 

eylem mantığı, değerden arınmışlık iddiasıyla evrensel kaideler 

koymanın en sağlam şeklidir.  

Rasyonel eylemin iktisattaki kavramsal karşılığı olarak 

iktisadî insan varsayımı bu imkânı yaratmakla kalmamış sistem 

gereği bunu bir toplumsal gerçeğe çevirmiştir. İktisadî davranışın, 

iktisat tarafından algılanış şekli, rasyonel eylem olduğu sürece ve 

Weber’in ifadesiyle ‘dünya rasyonelleştirildiği’ 124 ölçüde: iktisadî 

 

124  Bkz. Weber, 1995, s. 108-10. Kavramın bu şekilde kullanışı için 

(bkz. Habermas, 1998, s. 90). "Weber bürokrasiyi rasyonellikle, 

rasyonelleşme sürecini de mekanikleşme, ilişkilerin kişisellikten 

çıkması ve boğucu tekdüze işleyişle özdeşleştirmektedir. Rasyonellik 
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yönelim iktisadın kurguladığı –değerden arındırılmış, evrensel 

rasyonel eylem tarzına uygun bir– şekle girmek durumundadır. 

Saf iktisadiyattan kastedilen de bu olmalıdır. Bu söylediklerimiz –

insanın ne derece rasyonel olduğu anlamında– öncekilerle ve 

sonra söyleyeceklerimizle ilk bakışta çelişkili gözükmekle birlikte, 

tabiî olmayan bir süreci vurgulaması bakımından içerik anlamda 

bir bozulma sayılmamalıdır; çünkü "rasyonelleştirilmiş dünyanın" tabiî 

bir süreç olarak meydana gelen durumdan ziyade, dayatılmış bir üretim 

tarzının tabiî süreci olarak algılanması gerekir.  

 

ise, bu bağlamda, kişi özgürlüğünü kısıtlar görünmektedir... Weber, 

bu sürecin insanların tutum ve zihniyetinde yol açtığı değişimlerle 

ilgili olarak Friedrich Schiller’in ‘dünyanın tatsızlaşması’ deyimini 

kullanmayı severdi." (Gerth; Mills, 2000, s. 94). Karş. (Habermas, 

1998, s. 89-90): "Rasyonelleştirilmiş yaşama evreninin çelik zırhını 

yargılayan Weber’e göre: eylemin amaçlı rasyonelliğini 

güvencelemesi gereken, yani özerk olarak konulmuş amaçlar için 

optimal bir araç kullanımına izin verecek olan örgütlenme biçimi, bu 

bireysel amaç koyma özerkliğini gasbetmektedir... [bu durum] ruhun 

parsellenmesine, akıl yoksunu uzmanlara ve gönül yoksunu haz 

düşkünlüklerine yol açar." "Bu yüzden Weber ekonomik sistemi 

özgürlük alanı olarak değil baskıcı bir mekanizma olarak görür. 

Weber için kapitalizm kişisellikten arınmış rasyonalitenin timsalidir; 

ona göre özgürlük arayışı irrasyonel duygusallık ve mahremiyet ile 

özdeştir." (Gerth; Mill, 2000, s. 127). 
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Yeni kurumcuların teorilerini oluştururken neo klâsik 

gelenekle çatışmamalarının sebebi de budur. Ekonomiyi 

kurumsal değişkenleri ile ele almaları târihçi geleneğin bir 

tezahürü iken; neo klâsik söylemle çatışmamalarının temel 

gerekçesi: yaşam koşullarının yaygınlaşan rasyonel örgütlenmesini 

–kurumsal anlamda– dikkate almak zorunda oluşlarıdır. 

Habermas’ın yorumuyla deneyim bilimleri rasyonelleştirme 

sürecinin bir parçasıdırlar. Dünyayı büyüden arındırmışlar, eylemi 

yönlendiren değerlerin ve yerleşmiş ilkelerin nesnel geçerlilik 

iddialarını ellerinden almışlardır.125 Teorik olarak çizdiği evrensel 

kurallarının ve sistem olarak dayattığı hareket alanının sınırları 

içinde; iktisadın ve dayattığı düzenin, bireysel davranış 

özgürlüğüne vermiş göründüğü müsaade, aslında kendi algıladığı 

iktisadî rasyonellikle gasbettiği bir alandır. İktisadî insanın 

karizmatik bir yapı olarak sistem içinde kurumsallaştırılması, 

iktisadı daima belirleyici unsur olarak yaşamın özüne yerleştirmek 

–niyetini aşıp; şekline dönüşmüştür. Birey –Weber’in söylediği 

gibi– "içinde yaşadığı toplumun kurumlarının genel özelliklerinin 

bir bileşimi ise"126 ve ‘iktisadî insanın’ teorik iktisattaki karizmatik 

yapısı, dayatılmışlığın bir neticesi olarak, teorik yapısından 

 

125 Habermas, 1998, s. 90. 

126  Gerth; Mills, s. 126. 
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kurtulup bir toplumsal gerçeklik kazanmışsa: iktisadın mekân 

boyutuyla evrensellik iddiası anlam taşıyor demektir. 

Yaşam alanlarının rasyonelleşmesi kurumsal bir değişim 

neticesinde gerçekleşmiş ve rasyonelleşme ile birlikte iktisadî 

insan karizmatik bir vasıf kazanmışsa, bu makineleşmiş yapının 

dönüşümü –Thaler’in ifade ettiğinin ötesinde: iktisadın algı 

dünyasındaki insan tiplemesinin iktisadi insandan, insana 

dönüşümünü değil; fakat insanı iktisadî insan yapma amacını 

güden kurumsal yapının dönüşümünü gerektirir; ancak bu da 

ironik bir biçimde başlangıç noktası itibariyle, iktisadın insana 

bakışının daraltılmış tek boyutlu yapısından kurtulup geniş bir 

perspektife kavuşması ile olabilir. 

İktisadın emperyalist yapısının üçüncü şekli ise onun 

çarpıcı olan gelişiminde saklıdır. İlk olarak karşımıza çıkan, bir 

bilim olma uğraşı içine giren iktisadın, evrensellik arzusu ile doğa 

bilimi şekline bürünme çabası ve bundaki başarısı; bunu takiben, 

teşekkül ettirdiği –her olayın iktisaden temellendirilmesi 

anlamındaki– saf bir iktisadiyat anlayışının, süreç içinde diğer 

sosyal bilimlerden kopamayacağının farkına varıp –disiplinler 

arası çalışmalara yönelmekten ziyade– onların içine nüfuz etme 

gayreti; ardından başarabildiği ölçüde onların da üzerine çıkıp 

hâkimiyetine alma uğraşı ve son olarak, içine sızdığı sahaların 
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sosyal bir bilim olma özelliğini, kendisine yaptığı gibi yok etme 

arzusu ve sanki ütopik bir amaç olarak hem emperyalist hem de 

evrensel olan; ana başlığı iktisat, alt başlıkları ise sosyolojiden 

târihe, antropolojiden psikolojiye uzanan bir bilim yaratmaktır.  

Ufukta görünen, toplumsal hadiseleri açıklayan disiplinler 

arası çalışmalar yerine, saf iktisadî ilişkilere ve evrensel 

açıklamalara dayalı bilimler üstü anaç bir iktisat bilimidir. Ya da 

diğer bir ifade ile: bağımlı değişken iken bağımlı olduğu faktörlerin içine 

nüfuz ederek bağımsızlığını ilân eden emperyalist iktisat. 

Bu çalışmanın ilk kısımlarında bahsedilen hususlara ilişkin 

yapılmış benzer çalışmalarda, sıklıkla düşülen çelişkili bir durum: 

iktisadın diğer sosyal bilimlerden izole edilmiş bir bilim olma 

özelliğinden bahsedilip ardından buna tümüyle tezatlık teşkil 

edecek şekilde iktisadın emperyalist yapısının vurgulanmasıdır. 127 

 

127 Böyle bir çalışma için (bkz. Feridun Yılmaz, "İktisatta Politikin 

Doğası" Doğu Batı, sayı:17, 2000-1, s. 87-103). "...iktisadın tam da 

bu özelliği onu aynı zamanda diğer sosyal bilimler içerisinde en fazla 

izole olmuş bilim haline getirmiştir. Bu izolasyona yönelik, iktisadın 

sosyal bilim karakterine vurgu yapan itirazlar sıklıkla yükselse de, 

ortodoks iktisat bilimcileri bundan hiç rahatsız değildirler. İktisadın 

toplumsal, politik ve kültürel dünyadan soyutlanamayacağına dair çoğu 

iktisat dışı disiplinlerden veya heteredoks iktisatçıların hemen hiç 

dikkatini çekmez. Çünkü mevcut izolasyon onlara göre tam da bilim olma 

şartıdır ve iktisat teorisi gücünü buradan almaktadır. İktisatçılar arasında 

teorinin iç tutarlılığı ve gücüne yönelik gittikçe artan bir özgüven 
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vardır. Bu yüzden, iktisada yönelik birbirinden ayrı uçta iki farklı 

retoriğe sahip söylemin eşzamanlı olarak varolduğu görülmektedir. 

Üstelik ilginç bir biçimde uçlardan birisi teorinin gittikçe derinleşen bir 

kriz içinde olduğunu savunurken, diğeri ise teorinin gittikçe daha güçlü ve 

emperyal bir bilim haline geldiğini düşünmektedir." (Yılmaz, s. 88, italik 

vurgu bizde). "... modern disipliner bölüşümde, bunlar arasındaki 

diyaloga en uzak duran disiplin iktisattır... İktisadın bu disiplinler 

içinde diyaloga en kapalısı olması doğrudan doğruya onun diliyle 

alakalıdır." (Yılmaz, s. 89); Bu ifadelerden sırasıyla ilk anlaşılan 

ortodoks iktisatçıların iktisat bilimini diğer sosyal bilimlerden izole 

etme çabası içinde olduklarıdır ve bunu tam bir bilim olmanın şartı 

olarak görmektedirler. Bu arada şunu belirtmekte fayda var; yazar 

iktisadın zamandan ve mekândan soyutlandığını değil diğer sosyal 

bilimlerden kendini tecrit ettiğini ifade etmektedir. Nitekim ikinci 

alıntımız bunu kuvvetlendirmektedir. İkinci olarak söylenen, 

heterodoks iktisatçıların bunu eleştirmeleri ve ortodoksinin bir kriz 

içine girdiğini ifade etmeleridir. Üçüncü ve son ifade ise ortodoks 

iktisatçıların iktisat biliminin giderek daha emperyal ve daha güçlü 

bir bilim haline geldiğini söylemeleridir ve ifadelerin gelişinden 

anlaşılan bunu eşanlı olarak, söz konusu izole edilmiş yapıya 

borçludur. Şimdi bizim sorumuz şu olacak: bir şey aynı anda nasıl 

hem izole hem de emperyal olabiliyor? Bir kavram tartışması 

yaratmak niyetinde değiliz ama emperyal/ emperyalizm kelimesine 

TDK sözlüğünün verdiği karşılık: ‘yayılımcılık’tır. ‘...egemenliği 

altına alarak yayılması...’ (TDK Sözlüğü 7. baskı, ‘emperyalizm’ 

s.371); yine aynı sözlükte izole/ izole etmek kelimesine karşılık 

olarak ‘yalıtılmış’, ‘tecrit edilmiş’/ ‘yalnız bırakmak’ (TDK Sözlüğü 

‘izole’ s.608) verilmektedir. Şu durumda, emperyal olan, içine dâhil 

eden anlamına geliyorsa; emperyal olan bir şeyin aynı zamanda izole 

olduğunu iddia etmek yanlış bir sav olacaktır. 



76 

 İktisat günümüzde sosyal bilimlerden izole edilmiş bir 

bilim olma özelliğine sahip değildir. Bilâkis bu özelliğini tümüyle 

ortadan kaldırmıştır; zaten emperyalist bir bilimden bahsederken 

onun aynı zamanda diğer sosyal bilimlerden izole edilmiş 

olduğunu söylemek çelişkinin bizatihi kendisi olacaktır.  

İktisadın bir bilim olarak rüştünü ispatı ilk olarak diğer 

bilim dallarından izole olmasıyla gerçekleşmiştir. Ancak bu ilk ve 

kısa bir aşamadır; sonraki aşama iktisadın gerçek hayatta yaşanan 

her olayı iktisadî temellere dayanarak açıklama çabasını yansıtan 

bir süreçtir. Çünkü emperyal bir niteliğe bürünmesinin ilk 

adımları burada atılmıştır. Aslında bu son durum ortak bir 

kanâatdir; ancak karıştırılan husus, farkında olmadan, ikisinin 

eşanlı gerçekleştiği yönündeki izahlardır. Hâlbuki burada bir 

süreç söz konusudur.  

 Eğer bir izolasyon söz konusu ise bu zamandan, mekândan, 

sosyolojik ve kurumsal yapılardan soyutlanması anlamına gelir ki; zaten o 

da evrenselliğe (evrensellik iddiasına) ilişkin bir durumdur; yoksa diğer 

sosyal bilimlerden izolasyon değil. Şu durumda iktisadın bir bilim 

olarak mevcut sorunlarının sayısı (diğer sosyal bilim dallarından 

izole olmak/ soyutlanmak, evrensel olmak ve emperyalist olmak 

şeklinde) üç tane değil iki tanedir: "evrensellik iddiası" ve "emperyalist 



77 

 

olması".128 Çünkü o, diğer sosyal bilimlerden kendini izole 

etmemiş aksine içlerine nüfuz etmiştir. 

 

--------0O0-------- 

 

 

128  ‘Toplumsal ilişkilerin saf iktisaden temellendirilmesi’ ile ‘iktisadın 

diğer sosyal bilimlere nüfuzunu’ bu çalışmanın asıl konusu olan ve 

iktisadın emperyalist yapısının bir başka alt unsuru olarak kabul 

ettiğimiz; ancak ‘iktisadın evrensellik iddiası’ şeklinde 

adlandırdığımız husustan daha önce ayırdetmiştik. 
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İKİNCİ KISIM 

İKTİSADÎ VE MALÎ POLİTİKALARIN 

TEŞEKKÜLÜNDE MİLLÎ HUSUSİYETLER: 

FRITZ NEUMARK’IN MESELEYE BAKIŞI  

Teorik bir alt yapıya sahip olmadan belirli önlemleri almak; ya da 

belirli bir amaca ulaşmak için uygulanan bir politikanın 

neticelerini görmek, elbette mümkün değildir. Zirâ teorisizlik 

karanlıkta iş görmeye benzer. Ancak teorik bilgi tek başına yeterli 

değildir; tatbik edilen politikaların neticelerini tesbit edebilmek 

için; teorik bilginin yanı sıra, iktisadî sürece iştirâk eden, ülke 

fertlerinin iktisadî tepkileri ve buna bağlı gelir ve giderlerinin 

değişimi hakkında da bilgi sahibi olmak gerekir.1 Çünkü her 

ülkenin kendine has sosyolojik ve psikolojik yapısı vardır. Zaten 

bu tip bir özellik olmasa –en azından malî politika için, kamu 

harcamalarının ve vergi oranlarının nisbetinin tesbitine ilişkin bir 

büyüklük meselesi bulunmaz ve her ülke için depresyonun ya da 

enflasyonun muayyen seviyeleri için belirli hacim ve bileşenlerde 

tek tip politik tedbirler tatbik edilirdi.  

 

1  Heinz Haller, Maliye Politikası, tercüme: S. Turhan, Filiz, 3. Baskı, 

s.4-5. 
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Hâlbuki, iktisadî hayatta vücut bulan bir malî politika 

bileşiminin etkileri; ülke fertlerinin ortalama marjinal tüketim 

eğilimine, izlenen politikalara verilen desteğe, dolayısiyle idarî 

otoriteye duyulan itimada, vergi ahlâkına, vergi psikolojisine, 

vergi mukavemetine, idarecilerin, bilhâssa maliyecilerin 

becerisine, malî geleneğe, vs. bağlıdır. Bu hususiyetler ülkeden 

ülkeye değişeceğine göre, millî bünyeye uygun düzenlemeler 

yapmak; en azından meseleyi bu boyutuyla da inceleme zaruretini 

berâberinde getirmektedir. 

Bu noktada, yukarıda bahsi geçen konuya bir örnek 

vermek suretiyle meseleyi somutlaştırmak istiyoruz: Vergilemenin 

psikolojik sınırını maliye literatürüne kazandıran isim Alman 

maliyeci Günther Schmölders’tir. Schmölders vergi 

mukavemetinin sosyal-psikolojik temelli bir olgu olduğunu 

bunun her millette farklı bir vergi ahlakı seviyesine işaret ettiğini 

ifade etmektedir. Örneğin Fransız, İtalyan ve İspanyol 

toplumlarında vergi ahlânının düşük, vergi mukavemetinin ise 

yüksek olduğu; bu toplumların vergi daire ve memurlarına karşı 

doğuştan bir güvensizlik beslediği belirtilmektedir. Buna karşın 

İngiliz ve İskandinav toplumlarında tam bir vergi disiplini 
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mevcuttur. 2 Schmölders 1958 ve 1963 yıllarında Almanya’da 

vergi ahlâkı, vergi tazyiki ve mukavemeti konularında vergi 

mükellefleri üzerinde yaptığı anketleri diğer Avrupa ülkelerinde 

de gerçekleştirmiş ve yukarıda zikredilen ülkelerde biner kişiye 

benzer sorular sorularak vergi psikolojisi ve bu toplumların vergi 

mukavemetleri ölçülmeye çalışılmıştır.3 Bu konuya yer 

ayırmamızın sebebi farklı toplumların malî olaylara karşı aynı 

tepkileri vermediklerini, o sebeble meselâ İngiliz toplumunda 

uygulama alanı bulan bir malî tedbirin veya politikanın bir İtalyan 

veya Fransız toplumunda aynı neticeleri veremeyebileceğini 

vurgulamak içindi.  

Bu arada Schmölders’in Tarihçi Okulun son temsilcilerinin 

öğrencilerinden olduğunu da belirtmemiz gerekir.4 

 

2  Günther Schmölders, Genel Vergi Teorisi, tercüme: S. Turhan, 

İstanbul Ünv. Yayın Nu: 2149, 1976, ss.113-114. Benzer bir tesbiti 

Fritz Neumark’da yapmıştır ve Fransızları vergi ahlakı düşük bir 

toplum olarak nitelendirmiştir (Krş. Neumark, 1950, s.314). 

3  Günther Schmölders, Survey Research in Public Finance – A 

Behavioural Approch to Fiscal Theory, Public Finance/Finances 

Publiques, XXV:2, 1970, pp.300-06. 

4  Björn Frank & Erich Kirchler Günter Schmölders and 

Economic Psychology: an Introduction. In: The Psychology of 

Money and Public Finance. Palgrave Macmillan, London, p.2. 
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Türkiye’de maliyeye ilişkin ilk eserlerden birini veren F. 

Neumark –aşağıda aktarılacağı üzere– maliye konularına çok 

geniş ölçüde sosyolojik cihetlerinden bakmak suretiyle, meseleyi 

kendi ifadesiyle “maliye ilminin millî hususiyetleri” boyutuna 

taşımıştır.  

Burada bizim için önem arz eden şey şudur: Neumark’ın 

kendisinden sonra yazılan eserlere, incelenen konuların 

sistematikliği açısından referans teşkîl ettiğini ifâde etmek sanırız 

fazlaca iddiâlı bir görüş olmayacaktır. Kamu maliyesi üzerine yazılmış 

eserlerin tamamına yakının kaynakça listesinde yer alan, Neumark’ın 

“Maliyeye Dair Tetkikler” adlı5 eserinin, kendisini referans alan diğer tüm 

kitaplara, mevcut yirmi iki kısmından referans teşkîl etmeyen tek kısmı, 

eserin bizce en önemli bölümlerinden biri olan “maliye politikasının millî 

hususiyetleri” adlı 20’nci kısımdır. 

Yine aynı eserin 22’nci bölümünde de bu konuya ‘maliye 

ilminin inkişafı’ adı altında 17 sayfalık bir kısım ayrılmıştır. 

Kitabın geneli incelendiğinde diğer bölümlere serpilmiş kısımlarla 

 

5  İlk baskısı 1940 yılında “Maliye İlmine Dair Ekonomik ve 

Sosyolojik Tetkikler” adı altında çıkan kitabın ikinci baskısı 1948’de 

yapılmıştır. Elimizde bulunan ise 1950 tarihli üçüncü baskısıdır. 
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birlikte takriben 50 sayfanın üzerinde bir yer işgâl ettiğini ayrıca 

söylemeliyiz. 

Eserin 20’inci bölümünde öncelikle ‘maliye ilminde millî 

tipler’ incelenmiş ardından ‘maliye politikasında millî tipler’e temas 

edilmiştir. Tahliller tümüyle sosyolojik kurumlar ve kültürel 

farklılıklar dikkate alınarak yapılmıştır.  

Neumark, eserinde,6 konuya "maliye ilminin millî 

hususiyetleri"ni incelemekle başlamıştır; çünkü ona göre farklı 

tipteki malî politikaların nedeni maliye ilmine ilişkin farklı millî 

tiplerin varlığıdır.  

Aslında burada asıl dikkat çekilmesi gereken husus: bizim 

olması gerektiğini belirttiğimiz anafikrin Neumark tarafından bir 

önsav olarak alınmasıdır. Daha açık bir ifadeyle, Neumark her 

ülkenin kendine has bir millî iktisat ve maliye politikası izlemesi 

gerektiğini savunmaktan ziyade, her ülkenin (İngiltere, Fransa, 

Almanya, İtalya, Amerika) niçin kendine has millî (kurumsal, 

içtimaî, kültürel vb) yapısına uygun iktisat ve maliye politikaları 

izlediğini izah etmeye çalışmaktadır. 

 

6  Fritz Neumark, Maliyeye Dair Tetkikler, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları Nu:118, İktisat Fakültesi Yayınları Nu:9, İstanbul: 1950, 

ss.301-320; 363-380. 
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Şu durumda nasıl bu noktaya gelindi sorusunun sorulması 

da gerekir. Acaba 1940’lı yıllara değin her ülkenin iktisadî faaliyet 

ve kurumsal yapıları kendilerine has öznel bir yapıdayken bu 

yapılar (kapitalist modelde birleşip) birbirine benzeştiği için mi? 

Yoksa tüm dünya ekonomileri 1950 ve sonrasında anglo-sakson 

modelde geliştirilen iktisadî fikirleri doğru kabul edip onları 

benimsediği için mi? Ya da ikisi birden mi? 

Ya kapitalist iktisadî faaliyet düzeni tüm dünya 

ekonomilerine dayatılmıştır veya kapitalist modelin iktisadi ve 

malî teorileri evrensel kurallardır diye dayatılmıştır. Verilecek her 

bir cevabın sıkıntılı olduğunu düşünmekteyiz. 

Neumark’a göre, bir ülkedeki maliye politikasının 

özelliklerini tâyin eden faktörler arasında en önemli yeri bu 

ülkede carî olan maliye teori ve doktrinleri almaktadır. Maliye 

teorilerindeki farklılıkları ise şöyle izâh etmektedir. 

Bir memlekette temsil edilen maliye teorileri, ilim 

adamlarının ferden hâiz oldukları orijinaliteden ve ilmin 

târihî tekâmülünden ayrı olarak, kendilerine hâs millî 

bir karakter taşırlar, bu karakter zaman zaman bazı 

değişmelere uğramakla berâber daima kendisine yol 

açmaya çalışır ve gerek metodlarda, gerek meselelerin 
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ortaya konulmasında ve araştırma neticelerinde varlığını 

az çok hissettirir.7 

Bu ifadelerde ülkelerin [iktisadî ve] malî teorilerinin 

‘bilimsel gelişmelerden ayrı olarak’ kendi millî karakterleriyle 

münhasır olduğu çok net bir şekilde vurgulanmaktadır. Aynı 

ifadenin devamında bu teorilerin gelişimini i) iktisadî meselelerin 

ortaya konulmasına, ii) benimsenen metodlara ve iii) araştırma neticelerine 

bağlamaktadır. Yani teorilerin gelişiminin ülkenin iktisadî ve malî 

karakterine uygun biçimde ilerlediğini ifade etmektedir. 

Neumark, öncelikle İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan ve 

Amerikan maliye ilmi tiplerini incelemiş ardından yine aynı sırayla 

adı geçen ülkelerin millî özellikler arz eden maliye politikalarını 

değerlendirmiştir (İngiliz maliye politikası, ilh.).8 Şu husus çok 

dikkat çekicidir: Farklı tipteki malî politikalar o kadar olağandır 

ki; enteresan bulunup da izâhı takdire şayan olan, bazı ülkelerin niçin 

benzer tipteki maliye politikaları izlediğidir. Nitekim Neumark bunun 

mantıklı bir izâhını bulma gayreti içindedir.9  

 

7  Neumark,1950, s.302. 

8  Bkz. Neumark, 1950, ss.310-320. 

9  Bkz. Neumark, 1950, ss.303, 308-310. 
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Kessler de Neumark’a benzer şekilde farklı iktisat tiplerini 

ele almak suretiyle iktisadî faaliyeti açıklama yoluna gitmiştir.10  

Hadiseyi sosyolojik açıdan değerlendiren ve gelişmiş/ 

gelişmekte olan ülke yorumunu katarak izâhta bulunan Amiran 

Kurtkan ise, ülkelerin benzer nitelikteki malî politika 

uygulamalarının sonuçları üzerinde durmuştur. Buna göre, 

gelişmiş ülkelerin kurumlarını benimsemeye çalışan ülkelerde 

müşâhede edilen muhtemel neticeler şunlardır: 

(1) Ya bu müesseselerin (ve böylece hukukî faktörün) 

tesiriyle sosyal yapı mekanik bir şekilde değişir ve gelişmiş 

memleketlerin bünyevî vasıfları kazanılmış olur. (2) Veyâ bu 

müesseseler değişik bir iklimin topraklarına ekilmiş tamamen 

farklı bir iklimin bitkileri gibi cılız kalmaya mahkûm olurlar. Hiç 

değilse kendilerinden beklenen hayatiyeti gösteremez ve ümid 

edildiği kadar semereli olamazlar. 11 

Her iki netice de Neumark’ın tesbitleriyle örtüşmektedir. 

Neumark bu benzemeyi malî durumun nisbeten müsait 

bulunduğu dönemlerde, milletler arası zihnî ve maddî şartlarda 

 

10  Bkz. Kessler, 1940, ss.24-57. 

11  Amiran Kurtkan, Maliye Sosyolojisi, Filiz, İstanbul: 1984, s.37. 
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yakınlaşmaya bağlamakla birlikte, bunalım dönemlerinde hususî 

yapıya ani dönüşlerin yaşanacağını ve böyle bir durum olmasa 

dahî bir devletin maliye siyasetinin daima kendisine hâs 

karakteristik vasıfları taşıyacağını ifade etmektedir. 

Bu yakınlaşmayı dünya sahnesinde etkinliği olmayan bir 

ülkeye güçlü bir ülkenin yakınlaşması şeklinde değil; kalkınmasını 

henüz gerçekleştirememiş ülkelerin, bunu başarmış olan merkez 

ülkelere yani çevrenin merkeze yakınlaşması ve onun gerek 

kurumsal gerekse kültürel yapılarını benimsemesi şeklinde 

düşünmek sanırız Neumark’ın bu iyimser yaklaşımından daha 

doğru bir bakış açısı kazandıracaktır. Nitekim Kurtkan’ın da ifade 

ettiği husus bundan farklı değildir. 

 Neumark’ın tesbitleri olması gerekenden çok, olanı izâha 

yöneliktir ve teorik bilgilerin hususiliği üzerinde durmaktadır. 

Buna karşın Haller12, teorik bilgilerin umumiliğinden yola çıkarak, 

bu bilgilerin belirli tedbirleri talep etmekle berâber, bir hareket 

sahasını da bırakması zarûretine temâs etmektedir. Hareket 

sahasının sınırları içinde tedbirlerin biçimlendirilmesi, münferit 

durumun somut şartları ve diğer ilâve değerlendirmeler yer 

almalıdır. Psikolojik, sosyolojik ve yapısal nitelikteki özellikler 

münferit somut durumlarda dikkat edilmesi gereken en önemli 

 

12  Bkz. Haller, ss.459-460 
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hususlardır. Zaten somut bir malî meselenin çözülmesi için 

“hazır reçete koleksiyonları” belirlemek eşyanın tabiatına 

aykırıdır. 

Neumark’ın bir başka eserinde13 ‘ekonomi politikasının 

umumî prensipleri’ başlığı altında, iktisat politikasının başarı 

şartlarının i) iktisadi-sosyal nitelikte, ii) hukukî nitelikte ve iii) 

ahlâkî nitelikte olmak üzere ayrıştığı belirtilmektedir. İktisadî - 

sosyal başarı şartlarının genel iktisadî kurallarına ilişkin teorik 

temelleri olduğu kadar [zaman ve mekâna göre değişik olmak 

üzere] özel yani o ülkenin millî niteliklerinin de önem arzettiği 

vurgulanmaktadır. Neumark’a göre “Mülâhazalar için hareket 

noktası, düşünülen tedbirlerin tatbik edilmek istendiği 

memleketteki iktisadî ve sosyal bünyenin dayandığı veriler olmak 

gerektir.” 

Meseleyi yine bu bakış açısından, fakat biraz daha 

somutlaştırıp, bir iktisadî ya da malî tedbirin etkilerinin ülkeden 

ülkeye nasıl fark ettiğini daha net ortaya koymak istersek, örneğin 

marjinal tüketim eğilimi hususuna değinmemiz gerekir. Bilindiği 

üzere Keynesyen teoriye göre istihdam seviyesi efektif talebe, o 

 

13  Fritz Neumark, Umumî İktisat Teorisi, Tercüme:O.Dikmen, 

İstanbul: 1940, s.7. 



88 

da tüketim ve yatırım harcamalarına bağlıdır. Bu ikisini belirleyen 

ise marjinal tüketim eğilimidir. Aren’in de belirttiği üzere14 

"Marjinal tüketim eğilimini belirleyen üç faktörden biri millî 

hususiyetlerdir." 

Milletler arasında tutumluluk bakımından farklar olması 

sebebiyle muhtelif milletlere mensup bulunan fertler, gelirlerini 

farklı nispetlerde harcar ve tasarruf ederler. Bunu belirleyen 

faktörlerin ise mistik bir izâhı yoktur; aksine sosyolojik temelli 

birtakım faktörler bunları belirler.15   

M. Weber’in yukarıdaki bahislerde temas ettiğimiz, İngiliz 

toplumunun sermaye birikimini nasıl oluşturduğuna ilişkin 

tesbitleri de bu hususla bire bir örtüşmektedir. Nitekim onun da 

yaptığı bunun sosyolojik ve kültürel ilişkisini kurmaktır.  

Keynes Genel Teorisinde tüketim fonksiyonunun 

durumunu tayin edecek faktörlere işâret etmiştir. Keynes’e göre 

bu faktörler sübjektif ve objektif niteliktedir.16 Konumuzla ilgili 

 

14  Sadun Aren, İstihdam, Para ve İktisadî Politika, Bilgi, 

Ankara:1972, ss.49-56. Diğer ikisi: gelir dağılımı, faiz haddi ve vergi 

politikasıdır. 

15  Bkz. Aren, 1972, s.53. 

16  Bkz. Sabri Ülgener, Millî Gelir, İstihdam ve İktisadî Büyüme, 

Der, İstanbul: 1980, ss.170-172. 
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olan sübjektif faktörler; nazara alınan iktisadî toplumun 

kurumlarına ve örgütlerine göre, millî âdetlere göre, terbiyeye, 

sözleşmelere, dine ve o günkü ahlâk anlayışına, mevcut umutlara 

ve geçirilen tecrübeye göre milletten millete farklılık gösterir.17 

Burada amaçlanan marjinal tüketim eğilimini belirleyen faktörleri 

izâh etmek değil; iktisadî davranışlarında farklılıklar olduğunu 

bildiğimiz farklı milletlere, aynı tip iktisat politikalarını 

uygulamanın doğru olmadığını bir başka bakış açısıyla ifade etme 

çabasıdır. 

Genel mahiyetiyle göze çarpan husus, sosyal bilimlere 

ilişkin alt yapının pozitif bilimlere yakınlaştıracak ölçüde felsefe 

plânından çıkarılmış olmasıdır. Burada ABD’nin çok büyük rolü 

vardır. Bu tarz analiz türü genellikle bu ülkede ön plâna çıkmış ve 

onu örnek alan diğer ülkelere de yayılmıştır.18 İktisat ve maliye 

üzerine yazılmış Anglo-Sakson ders kitaplarında, (meselâ 

Samuelson, Musgrave) ülkeden ülkeye farklılık gösteren 

sosyolojik ve psikolojik faktörler ya hiç ya da önemsiz rol 

oynarlar.  

 

17  J.M. Keynes, İstihdam Faiz ve Para Genel Teorisi, Tercüme: A. 

Baltacıgil, Minnetoğlu, İstanbul: 1980, s.116. 

18  Bkz. Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Yeni Ekonomik Düzen, 

Altın, İstanbul: 1997, ss.37-38. 
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Hâlbuki ne kadar sağlam ve etkili gözükürlerse 

gözüksünler bir teorisyenin karalama tahtasında tasarlanan 

iktisadî ve malî tedbirler, bu faktörleri göz önünde 

bulundurmadığı zaman başarısızlıkla sonuçlanmaya 

mahkûmdur.19 Röpke’nin ifadesiyle eğer bilim belirli bir iktisat ve 

maliye politikasını yegâne makul bir politika olarak gösterirse 

haddini aşmış sayılabilir.20 Şu hâlde her ülkenin kendi yapısına 

göre değerlendireceği ve geliştireceği bir ‘maliye sosyolojisi’nin 

devreye girmesi gerekmektedir. Maliye sosyolojisi, malî 

meselelerin –ülkeden ülkeye farklılık arz eden– toplumsal somut 

gerçeklere dayandırılması ve malî politikalara yol göstermesi 

bakımından önemlidir. Böylece teorik malî bilgilerin yanında 

uygulanacak malî tedbirlerin kültürel başarı şartları 

 

19  Bkz. Fritz Neumark, Vergi Politikası, Tercüme: İ. (Feyzioğlu) 

Cankorel, Filiz, İstanbul: 1975, s.388. Bu aslında metoda ilişkin bir 

tartışmadır. Bir teorisyenin zihninde beliren fikirlerin gerçek hayata 

uyarlamaya çalışması gibi tümdengelimci bir metod mu yoksa 

gözlemlere dayanan tümevarımcı bir metod mu? Maliye ilmine 

ilişkin bu tarz bir tartışma için bkz.  Fadıl Hakkı Sur, Maliye 

Dersleri Cilt-I, ss.16-32’de görmekteyiz. Sur ‘Maliye’de Metot’ 

başlığı altında mücerret metot ve pozitif metot altbaşlıklarıyla 

konuyu ele almıştır. Bkz. Ss.16-32. Ayrıca bkz. 

20  Röpke, 1936, ss.93-4. 
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değerlendirilmiş olur.21 Aynı şeyleri İktisat sosyolojisi için de 

söylemek elbette mümkündür. 

Söz konusu tartışmanın günümüzde ulaştığı son şekli 

kurumcu iktisadın yaklaşımları etrafında şekillenmektedir. 

Colander’e göre, 1990’lı yılların sonlarında ve günümüzde, 

iktisadî modeller hâlâ ağırlıklı olarak kullanılmakta birlikte 

tümdengelimci modellerden tümüyle farklı bir yöntem 

izlenmekte ve iktisat politikaları artık neo klâsik genel denge 

teorilerine dayanmamaktadır. Ancak bu görüş Colander’in 

deyişiyle neo klâsik teorilerin terk edildiği anlamına gelmemelidir, 

kastedilen: geniş ölçüde kurumsal yapılara dayalı bir iktisat 

politikası oluştururken, mevcut teorilerin, günümüzde bir alt 

bileşen rolü üstlenmesidir.  

Yine Colander’in tesbit ettiği üzere, günümüz politikaları 

standart iktisat teorileriyle uyumlu olarak şekillenmekte fakat 

ampirik olarak test edilmekte ve başarı şansları 

değerlendirilmektedir. İktisadın şu anki ve gelecekteki görünümü 

veri elde etme ve o verilerin analiz edilmesi şeklinde olup; daha 

çok alan deneyine dayalı, istatistikî bir yapı arz etmektedir. Bu 

şekliyle iktisat, alan deneyleri neticesinde elde ettiği verilerden, 

 

21  Bkz. Kurtkan, 1984, ss.11-19. 
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kullanılabilir uygun modeller çıkarma imkânını 

yakalayabilecektir.22 Eğer iktisat Colander’in tesbitleri 

doğrultusunda bir gelişim gösterirse, bunun anlamı: zamandan ve 

bilhassa mekândan soyutlanmış iktisat teorilerinin yerini, bu 

çalışmada savunulan çerçevenin –merkezinde değil; fakat– 

yakınlarında bir yerde bulunan yaklaşımların alacağıdır. Bu tip 

analizlerin yapılması, her ülkenin, uygulayacağı politikaların başarı 

şartını kendi bünyesi içinde değerlendirmesi imkânını 

yaratacaktır. 

Millî ekonomi modellerinin teorik seviyede ilk savunucusu 

olan Friedrich List ise meseleyi toplumsal saikler ve sosyolojik 

yapı farklılıklarından ziyade temel iktisadî yapı farklılıkları 

yönünden ele almıştır. Klâsik iktisat’ın millet kavramını dışlayan 

bakış açısını eleştiren ve millî ekonomi doktrinini ortaya koyan 

List’e göre üretken güçleri, doğal kaynakları ve teknik seviyeleri 

aynı olmayan ülkelere aynı tip iktisadî ve malî politikalar uygun 

değildir.23 

--------0O0-------- 

 

22  Bkz. David Colander, "New Millennium Economics: How Did 

It Get This Way, and What Way is It?" Journal of Economic 

Perspectives, Vol.14, N.1, Winter 2000, ss.126-8. 

23 Lajugie, s.40. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Ülkemizde yayınlanan iktisat kitaplarının en önemli ortak özelliği 

batıda yayınlananların bire bir tercümesi olmasıdır. Batının 

nispeten homojen olan sosyal yapısına uygun olan konular bize bu 

anlamda uygun düşmemektedir. Fakat mesele bununla da 

kalmamakta iktisadî yapıları, kurumları ve kalkınmışlıkları bizden 

farklı olan bu ülkelerin iktisadî meselelerinin de bizden farklı 

oluşu, sorunu daha ileri boyutlara taşımaktadır.  

Daha açık bir ifade ile kitaplarında yer alan iktisadî ve malî 

politika önerileri kendi meselelerine ilişkin çözüm önerileri 

getirmektedir. 

Geleneksel iktisat teorisinin gelişmiş ülkelere ilişkin bir 

statükoyu esas alması Bulutay’ın ifadesi ile sonuç olarak, daima ya 

da daha çok bu ülkelerin lehine bir takım politikalara dayanak 

olmakta ve henüz daha kalkınma aşamasında olan toplumların 

sorunlarına çözüm getirememektedir. Çünkü geleneksel iktisat 

teorisinin çözümlemesi farklı toplumlara ve milletlere ayrılmış 

dünyada, sadece gelişmiş Batı ekonomileri ile sınırlıdır;24 

 

24  Bkz. Bulutay, 1972a, s.79. 
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dolayısiyle, söz konusu teoriler ve politikalar iktisâden istikrarı 

sağlamış ülkelere dönüktür.  

Batının iktisat teorisi denge ve istikrar ekonomisine 

ilişkindir. Hâlbuki Türkiye ve benzer yapısal özelliklere sahip 

ülkelerin ekonomilerinde istikrarsızlıklar hâkimdir. Bir örnek 

vermek gerekirse: Batının geleneksel teorisi devlet harcamaları ve 

vergiler ile toplam talebi etkilemeye çalışmakta ve amaç itibariyle 

mevcut istikrar ortamının devamlılığını sağlamaya yönelmektedir. 

Türkiye’nin sorunları ise istikrarsızlığın bir kaynağı olarak vergi 

sisteminde ve harcama politikalarında odaklanmaktadır; kısacası 

malî disiplininde adaleti ve etkin yönetimi sağlamak asıl 

çözümlenmesi gereken şey olarak görünmektedir.25 

Çıkış noktası itibariyle Keynesyen teorinin en temel 

politika önerisi: ‘işsizlik yaşanan ekonomide genişletici maliye 

politikası uygulanması gerektiği’ bir politika olarak, Türkiye’de 

uygulandığı takdirde, ülkenin mevcut koşulları sebebiyle 

yaşanacak sonuçlar Demirgil tarafından şu şekilde 

yorumlanmıştır: "İleri ülkelerde sanayideki işsizliği azaltmak 

gayesiyle kamu harcamalarının arttırılması, Türkiye’de ve benzer 

ülkelerde köyden kente göçü arttırmak suretiyle işsizliğin 

 

25  Bkz. Demir Demirgil, “Batı İktisat Teorisinin Türkiye İçin 

Geçerliliği”, İktisat Dergisi, Aralık 1999, s.19. 
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artmasına yol açmaktadır. Üstelik de artan enflasyonu 

körüklemektedir."26 Zîra genişleyen kamu harcamaları hacmi 

ekonomide bir şişkinliğe yol açmakta ve bu durum köyden kente 

göç arttıkça ortaya çıkan işsizlikle birleşince 1970’li yıllarda 

telâffuz edilmiş bir meseleyi: durgunluk içinde enflasyonu yani 

stagflasyonu doğurmaktadır.  

Batıda stagflasyonu açıklamaya yönelik izahlar ve tedbirler 

öne sürülmektedir. Fakat stagflasyonu yaşayan ülke olarak –kaldı 

ki Türkiye’de yaşanan istikrarsızlığın adının ne olduğu üzerinde 

bir fikir birliği sağlanamadığını söylemek de bu vesileyle 

mümkündür–  bu meselenin bizdeki boyutunu değerlendiren ve 

çözüm getirecek bir siyâset öne süren ciddî bir çalışma olmadığı 

gibi, stagflasyon meselesine ilişkin ders kitaplarına giren bahisler 

de iktibaslardan ibarettir.  

Dolayısiyle bu meseleye ilişkin ders kitaplarında yer alan 

izâhlar ve çözüm önerileri bize uygun düşmemektedir. Ne 

monetaristlerin meseleyi ‘toplam talebi etkilemeye ilişkin yanlış 

politikalarının neticesi olarak artan doğal işsizliğe bağlı olarak 

ortaya çıkan stagflasyon’ izahı; ne ‘gelir bölüşümü mücadelesi’ 

izahı; ne stagflasyonu ‘eksik rekabete’ bağlayan izah; ne sorunu 

 

26  Demirgil, 1999, s.19. 
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‘yapısal işsizliğe’ bağlayan izah, ne de çağdaş keynesyenlerin 

‘kadın nüfusunun çalışma hayatına girmesine’ bağlayan izah...27 

Yapılan tanımlamalar uygun olmayınca önerilen politikalar da 

hâliyle uygun düşmeyecektir; çünkü yaşanan iktisadî ya da malî 

sorunun ismi doğru konmuş olsa bile kaynağı belirlenememişse, 

bu, o sorunun çözümüne ilişkin atılmış ilk adımın ve seçilmiş 

araçların yanlış olduğunun bir delilidir. Aslında esas sorun 

mevcut istikrarsızlıkların Türkiye açısından tanımlanamaması 

değil, meseleleri ortaya koymak için harcanan akademik vaktin 

tercüme yapmaktan öteye geçememesidir. 

Benzer bir husus da kalkınma modeline ilişkindir. Sosyal ve 

kurumsal yapıya ve kültüre verilen öneme göre şekillenen hususi bir 

kalkınma modeli en güzel iki örneğini Almanya’da ve ‘Meiji’ 

döneminde başarmış olduğu ‘Japon ideali’ne dayalı modeliyle 

Japonya’da vermiştir. İzlenmesi gereken ise ne Alman ne de 

Japon kalkınma modelleridir. Sadece böyle bir şeyin varlığının 

bilincinde olmak ve bunun millî hususiyetlere verilen önemle 

gerçekleştirildiğini müşâhede etmektir. 

 

27  Türkiye’de yaşanan stagflasyonist ortamın oluşmasında bunların 

hepsinin payı elbette vardır, ancak aslolan ağırlıklı sebebin ortaya 

konması ve ona uygun çözümler üretilmesidir. Stagflasyonun bu 

tarz izahları ve getirilen çözüm önerileri için bkz. Salih Turhan, 

Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz, İstanbul: 1993, ss.304-19. 
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Netice itibariyle şunu söylemeliyiz ki; her ülke muayyen 

iktisadî sistemleri ve onun kurumlarını çok iyi tetkik etmeli ve 

sadece esas fikirlerini alıp bunların başarı şartlarını 

değerlendirmelidir. Eğer kabûl görürse o fikirleri yurdun ve 

halkın millî hususiyetlerine uyacak şekilde yeniden düzenleyip 

millî ihtiyaçlarına ve menfaatlerine mâl etmelidir. 

Bu çalışmadan kastımız, kendisini bütün bir sosyal 

yapıdan, inançlardan ya da daha genel bir ifâde ile olgulardan; 

yani zamandan ve mekândan soyutlayan, böylece evrenselliğini 

ilân eden ve hatta onlara hâkim olma çabasındaki ‘emperyalist’ 

iktisat teorisini, önce teorik sonra da iktisadî politikalar 

çerçevesinde bağımlı olduğu değişkenleriyle değerlendirmektir.  

Şu ana kadar yapılan tesbitler de klâsik anlayışın ve 

türevlerinin metodolojilerine ilişkin tartışmaların genel bir 

çerçevesini çizmeye yönelikti. İktisadın bir ideoloji olarak 

emperyal yapısının eleştirisi son dönemlerin tartışma konusu 

olarak görünmektedir. 

"İktisadî İnsan" [Homo-Economicus] değişmez faraziyesi 

üzerine inşâ edilen klâsik yaklaşım ve türevleri; bu tümdengelim 

metoduyla, insan tabiatındaki farklılıkları zamandan ve mekândan 

soyutlamaktadır. İktisada konu teşkîl eden beşerî davranışların, 

‘su yüz santigrad derecede kaynar’ ya da ‘iki kere iki dört eder’ 
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şeklinde kanunlaştırılması ve teorilerinin bu temel üzerine 

kurulması, öyle olduğuna inanılan bir faraziyeye sıkıca 

sarılmaktan öte, acaba iktisat ilmine pozitif ilimler arasında bir yer 

bulma çabasından mı kaynaklanmaktadır?  

Toplumsal davranışları incelerken, zaman ve mekân 

farklılığı göz önünde bulundurulan insanın, iktisâdî davranışları 

söz konusu olduğunda niçin dört yanı kapalı bir fanus içinde yer 

aldığı sorgulanmalıdır. Belki de bu husustaki eksiğimiz iktisat 

felsefesinin gelişmemesinden ve hatta bundan özellikle 

kaçınılmasından kaynaklanmaktadır. 

Zamandan ve mekândan soyutlanma olarak 

ayrıştırabileceğimiz evrensellik iddiaları ise bilhassa Marksist 

Okul ve Târihçi Okul’un eleştirileri kapsamında şekillenmektedir. 

Evrensellik iddiasının birinci alt başlığı olan zamandan 

soyutlanmanın en sağlam eleştirisi Marksist teoriden gelmiştir; 

Târihçi Okul’un eleştirileri ise iki yönlü gelişmekle birlikte, yine 

ziyadesiyle zamandan soyutlanmaya dairdir.  

Târihçi Okul’un ön temsilcilerinden biri olarak kabul 

edilen List’in eleştirileri ise ağırlıklı olarak iktisadî kanunların 

mekândan soyutlanmasına yöneliktir. Ancak yukarıda da ifade 

edildiği üzere bunların sınırlarını kesin çizgilerle belirlemek bir 

hayli zordur.  
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Buradan yola çıkarak her ülkenin kendi koşullarına uygun 

siyâset izlemesi gerektiğini savunmak; doğrudan politika 

aktarmalarının ve iktibastan öteye geçmeyen iktisat ve maliye 

öğreniminin reddini gerçekleştirmek yapmayı plânladığımız 

şeydir: Bu çerçevede arzu ettiğimiz husus, bir ülkede belirlenecek 

iktisat ve maliye politikalarının, toplumun sosyal yapısıyla târihî 

süreçlerine, yani millî hususiyetlerine olan bağımlılığını 

hatırlatmaktır. Başkaca bir amacımız yoktur. 

 

--------0O0-------- 
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