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RASYONALiTE VE NEOKLASiK KURAM 

·* Metin SARF AT! 

"İktisadın tarihi bugün zaferini ilan etmiş 
bir rasyonalizmden, özellikle hesap üzerine 
dayalı bir iktisadi rasyonalizmden 
ibarettir. " 

Max Weber 

" Bilinçsiz bilim ruhun tükenişidir. " 
Rabelais 

ABSTRACT 

The rational individual materializing in the identity of homo economicus 
has constituted the basic assumption of the c/as sic, rather the neoclassic, 
economy and meanwhile no matter how much it is tried to be hidden away 
from the sight, it has befitted the process of s haping the prospect of the 
world. 

For almost two centuries homo economicus which is symbolized in the 
concept of economical rationality has been the basic actor, in more 
appropriate words the basic reference source of political economical 
sciences and even of a much wider spectrum covering all form psychology 
to sociology. 

From this perspective, - in order to provide the basic objective simplicity 
as well - this article will be questioning the place that the economical 
rationality hypothesis has brought science of economy in general, 
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especially during the formatian of the neoc/assic theory, and in this 
cantext the identity and place of the economist in the today 's world will 
be examined. 

In keeping with this line, first the concept of benefit, which we assert that 
it constitutes the core of the hypothesis in the neoclassical theory, will be 
explicated on an epistemological level within a histarical process 
together with the rationality, and then the process in which the utility 
oriented neoclassical theory of value refuses the classical theory, as well 
as its projections, will be discussed. Finally, effects of the economical 
rationality and individualism or the homo economicus assumptions in the 
neoclassical theory will be address ed in the conclusion in terms of their 
methodology. 

GiRiŞ 

Kaynaklann sınırlılığına karşılık ihtiyaçlarla, İstekierin sonsuzluğu 

modem iktisadi analizin temel çekirdeğini oluşturmuştur. Buradan hareketle 
ister istemez yanıt aranması gereken neyin, nasıl, kimin için , ne miktarda 
üretilmesi gerektiği sorulan iktisatçılar için kaçınılmaz olarak bunlara en genel 
anlamda rasyonel çözümler bulacak, amaçlarına ulaşmak için diğer bir deyişle 
tatminlerini maksimumlaştırmak için gerekli araçları, yöntemleri tartışıp, 

seçecek insanların mevcudiyetlerinin varsayılması olmuştur. 

Homo economicus kimliğinde somutlaşan bu rasyonel birey klasik 
iktisadın ama daha çok neoklasik iktisadın temel varsayımını oluşturmuş ve 
aynı zamanda ne kadar gözden saklanmak istenirse de belirgin bir dünyaya 
bakışın biçimlenmesine denk düşmüştür. 

İktisadi rasyonalite kavramında simgeleşen homo economicus, yaklaşık 
iki yüz yıl boyunca ekonomi politik biliminin daha sonra da iktisat biliminin ve 
bunları aşarak psikolojiden sosyolojiye geniş bir sosyal bilimler yelpazesinin 
temel aktörü, daha doğru bir deyişle temel referans kaynağı olmuştur. 

Rasyonalite, toplumu birbirinden bağımsız atomların toplamı olarak 
algılayan endividüalizm hipotezi ile birleştiğinde bunları kendine referans alan 
iktisat bilimi hem kendi alanına giren sorunları hem diğer sosyal bilimlerin 
kompleks sorunlarını çözebileceği savını taşımıştır. 

Bununla birlikte oyun teorisi, rasyonel beklentiler teorisi vs. ile çağdaş 
iktisadi düşünceyi de etkileyen ve oluşturan homo economicus aynı simge ile 
yaklaşık ikiyüz yıldır sahnede kalmayı becerse de bu süre içinde önemli bir 
tran;,formasyon geçirmiş ve birbirini izleyen, aynı kulvar içinde gözükse de 
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birbirinden ciddi farklılıklar taşıyan ekoller için farklı anlamlara tekabül 
etmiştir. 

Bu farklılıklar bizce sıradan olmayıp aslında bu ekollerin hem dünyaya 
bakış ve onu özümseyişlerini hem bilimsel kurgularını yansıtmaktadır. Öte 
yandan bu önemli farklılıkların kimi zaman bilinçsizce kimi zaman ise özellikle 
gözardı edildiği görülmektedir. Ciddi yanılgıların sebebi olan bu yaklaşım 
özellikle söz konusu hipotezlere eleştirel yaklaşanlarca yapıldığında eleştirinin 
ciddiyetine ve tutarlılığına gölge düşmektedir. 

Yukarıdan beri söylenenlerden hareketle bu yazıda temel amaç - basitliği 

de sağlamak açı~Jndan- özellikle neoklasik kuramın oluşumunda iktisadi 
rasyonalite hipotezinin anlamı, gelişim süreci ve kısaca klasik kurarndaki 
yerine göre farklılıklarını belirtmek olacaktır. Ama hemen ardından neoklasik 
kuramın iktisadi adam veya iktisadi rasyonalite hipotezi ile genel olarak iktisat 
bilimini getirdiği yer ve bu bağlamda iktisatçının günümüzdeki kimliği ve yeri 
sorgulanacaktır. 

Homo eçonomicusun, bireyci iktisadi rasyonalitesinin ayrıntılı 

eleştirisinin ise yazının boyutlarını zorlamamak açısından başka bir makalede 
yapılması hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda önce neoklasik kurarndaki hipotezin çekirdeğini 

oluşturduğunu ileri sürdüğümüz fayda konsepti rasyonalite ile birlikte 
epistemolojik düzeyde ve tarihsel süreçte irdelenecek daha sonra fayda eksenli 
neoklasik değer kuramının klasik kuramı red süreci ve bunun iktisadi 
izdüşümleri görülmeye çalışılacaktır. Nihayet son bölümde iktisadi rasyonalite 
ve endividüalizm veya homo economicus varsayımlarının neoklasik kurarndaki 
etkisi metodolojik açıdan ele alınacaktır. 

ı. Genel bir yaklaşım olarak birey haz ve mutluluk 

1. Antik düşüncede birey, haz ve mutluluk 

Mutluluğun amacının kendisi ile birey, haz ve mutluluk ilişkisi öteden 
beri değişik tarihsel süreçlerde tartışılmıştır. Bireyin faydasını arttırma isteği ve 
fayda ile mutluluk arasında doğrud~n bir bağ kurma fikrinin özellikle antik 
Yunan felsefesinde somutlaşıp yoğuntaştığını görüyoruz. Aristo'da ve 
Epikür'de yoğunlukta ele alınan zevk, acı, fayda ve mutluluk gibi kavramlar 
Yunan düşüncesini oradan da aydınlanma dönemini ve faydacı felsefeyi 
derinliğine etkilemişlerdir. 

Zevkle, mutluluk Epikür'de birbiri ile çok ilintilidir. Acıdan kaçıp zevke 
ulaşmak Epiküre göre tüm insanlığı kucaklayan doğal bir haldir. Bedensel haz 
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Epiküryen felsefede asıl olandır. Tüm manevi hazlar bedensel zevklerin elde 
edilmesi ile ilintilidir. Zevkin en uç noktası acının ortadan kaldınldığı yerdir. 
Bununla birlikte Epikür'de zevk hali daha sonra ekonomi politik kurucularının 
ve Bentham'ın savunduklarından farklıdır. Asıl sorun bu fılozofa göre gerçek 
zevke ulaşmayı bilmektir. Platon'un mutluluk ve zevk tartışmaları, Aristo'nun 
Etiğindeki tartışmalar Epikür' de yankı bulacaktır. Epikür' de bedensel olarak 
anlatılan zevk tahrik edici ve geçici olan değildir. istikrarlı ve kalıcı zevktir asıl 
olanı Acı ortadan kaldırıldığında ise zevkin arttırılması mümkün değildir, Öyle 
ise hazzın arttırılması mümkün değildir derken de Epikür hazzın tanımında ve 
devamında marjinalistlerin fayda ve haz kavramından ayrılacaktır. Çünkü asıl 
zevke veya mutluluk haline Epikür' de ancak İstekierin ortadan kaldırılması ile 
ulaşılabilir2 • Zevkleri sınıflarken sürekli olarak zenginliğin ve ünün mutluluğa 
ulaşınada doğal ve gerekli olmadığını belirten epiküryen görüşü neoklasik 
dünyanın sınırsız ihtiyaçları varsayımından ayırmak gerekecektir. 

Aristo'da da acıdan kaçınıp mutluluğa ulaşmak bir amaç olmasına 

rağmen bunun yolu maddi zenginlikten geçmemektedir. 3 Zihinsel aktivite 
bağımsızlığı sağladığı için mutluluk vericidir. 

Bununla birlikte mutluluk arayışını ve kutsadığı bireyi felsefesinin 
temeline koyan Epikür olsun, bireyi ve mutluluğunu Etiğinde uzunca işleyen 
Aristo olsun, uzun bir ortaçağ döneminden sonra ekonomi politiğin oluşma 
sürecinde dönemin iktisatçılan ve felsefecilerini derinden etkileyecek daha 
sonra da neoklasik kuramın oluşma aşamasında örneğin Avusturya'lı 
Menger'de bu etki çeşitli düzeylerde kendini hissettirecektir. Fakat klasikler ve 
neoklasikler üzerinde bu etki genel ve kavramsal olacak, örneğin birey ve 
etkinliğinin algılanış biçiminde tümü ile ayrı tanım ve analizler görülecektir. 

2. Mutluluk ve fayda kavşağında modern çağın bireyi 

Ortaçağın sona ermesi ile birlikte birey uzun bir aradan sonra tekrar, 
toplumsal ekonomik ve siyasi yaşamda merkezi bir yer edinme sürecine girer. 
Batıda dinsel doğruanın egemenliğindeki dolayısı ile Tanrı amaçlı yaşam yerini 
bireye eksenli bir varoluşa bırakır. XVIII. Yüzyıl bir öncekinden devraldığı 
Spinoza, Hobbes, Leibniz, Locke, Descartes vs. ile büyük tartışmalara hazırdır. 
Fizik bilimler gibi toplumsal bilimlerin de insan amaçlı olduğu tezi, çağı 

derinden etkilemektedir. Bilimlerin dönüştürme işlevlerinin ancak insan 
mutluluğunu arttırmaya dönük oldukları savı -kimi istisnalar ile birlikte
yaygınlaşmaktadır. Bir boyutu ile de olsa Bentham'ın öncülerinden sayılacak 

ı Hadot, 1995, s.l81. 
2 a.g.e., s. 183. 
3 Aristote, 1992, s.83. 
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olan Hutcheson daha yüzyılın başlannda insan mutluluğunu arttırmaya dönük 
olanın en iyi eylem olduğunu yazar.4 Volney; "aynen alevlerin yaygınlaşma 
eğilimi gibi insan doğal eğilimine uyarak kendini mutlu etmeye çalışır. Bu 
yoldaki en büyük engel bu amacını gerçekleştirecek gerekli araçlar ve 
yöntemler hakkındaki bilgisizliğidir" diye yazar.5 

Aydınlanma çağı bir bakıma bilimsel bilginin dinsel dağmaların 

egemenlik alanını daraltma süreci olarak düşünülürse yaşamın amacının da 
içerik ve nitelik değiştirip gökselden insana doğru yer değiştirmesi doğal bir 
gidiş olmuştur. Dinsel öğreti geriledikçe insan ve mutluluğunun arayışının her 
düzeyde çağa damgasını vurması kaçınılmazdı. Bu şekilde bakıldığında 

felsefenin de işlevselliği insan mutluluğunu sağladığı oranda gerçekleşmiştir. 
Onun dışında öğreteceği bir şey yoktur. Doğa insana bu en büyük amacını 
vermiştir. Dinsel motifin toplumsal organizasyondaki etkinliği azaldıkça aklın 
egemenliği perçinlenir. Diğer bir anlatırula bilim geleneksel düzeni tersyüz 
etmiştir. 6 Tanrısal amaç, yerini bireysel amaca bıraktıkça, birey ve mutluluk 
amacı perçinlenir. Birey ve mutluluğu her düzeyde tekrar irdelenir. Bağlı olarak 
felsefi soyut tartışmalar bir ölçüde bile olsa yerini artık belirginleşen rasyonel 
düşüncenin, pratik yönelimlerinin akıl yürütmenin somut hedeflerinin varlığının 
tartışılmasına bırakır. Amaç Hume'un deyişi ile bireyin ve toplumun yani 
toplam mutluluğun artışını sağlayacak temel kuralları bulmaktır. Artık düşünce 
de insan mutluluğuna dönük olmalıdır. Bireyin ve oradan toplumun 
mutluluğunun genel olarak düşün ve felsefe düzeyinde ele alınmasının ciddi bir 
dönüşüm olarak tezahür etmesi 17. yüzyıl sonunu ve 18. yüzyılı etkilemiş ve 
oluşmakta olan ekonomi politik biliminin de temel yönelimini oluşturmuştur. 
Bu zaman diliminde belirtilen radikal dönüşümün- teknik coğrafi oluşumlar bir 
yana bırakılırsa - gelecekteki iki yüzyılın düşün yaşamı, insan formasyonu ve 
ekonomi politik bilimindeki yansımaları son derece güçlü ve belirleyici 
olmuştur. 

Düşün düzeyindeki dönüşümler toplumsal düzeyde yeniden 
düzenlemelerle birleştiğinde bireyin asli aktör olmasına hiçbir engel yoktur. 
Mardano'nun dediği gibi "modem çağın başlangıcında bireyin oluşumunu bu 
şekilde, bir yönden dinsel geleneğin alanının daraltılmasına ama diğer yönden 
asıl önemli olarak bireyin bağımsızlığını ve serbestleşmesini dikkate alan sosyal 
bir yeniden yapılanmaya bağlamak yanlış olmayacaktır." 7 

Bir yönü ile de bu gelişme, modem bireyin siyasal alanda tescili olan 
XVIII. Yüzyılın ihtilali ile doruğuna çıkacaktır. "1 789 tarihli insan hakları 

4 Clero, 2000, s.83. 
5 Brehier, 2004, s.1165. 
6 Salamon, 2003, s.46. 
7 Marciano, 1999, s.23. 
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bildirgesi bireyin tarih sahnesinde yerini perçinierne tarihidir." 8 Bireyin 
mutluluğunu tatmin ettiği ihtiyaçlanndan elde ettiği hazla ilintili olarak 
algılanması da genel olarak belirtilen döneme aittir. 

XVIII. Yüzyıl iktisadi düşüncede ise fizyokratların çağıdır ve 
Condillac 'ın bilginin duyumdan kaynaklandığı görüşünden etkilenen Quesnay 
bireyin dış dünya ile ilişkisinde duyumların etkisi ile hoş olanı, kendini mutlu 
edeni arayacağın ileri sürmüştür. Böylece antik dünyadan beri tartışılan sorun 
tekrar merkezdedir. Birey, mutluluk ve fayda zinciri kurulmaya çalışılmaktadır. 

Mutlulukla fayda arasında bir idantifikasyonun, bir özdeşleşmenin 

kurulmaya başlıyor olması genellikle 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl felsefesinde 
somutlaşırken ekonomi politik bu özdeşliği kuramının özüne oturtur. Smith 
"ulusların zenginliğinde " piyasa mekanizması veya görünmez el yolu ile 
toplumsal refahın artacağını ileri sürerken oradan da mutluluğun sağlanacağını 
ileri sürmektedir. Maddi zenginlik veya buradan sağlanan fayda mutluluğun 
temel koşuludur. " Bireylerin büyük kısmının yoksul ve mutsuz olduğu bir 
toplum refahtan ve mutluluktan payını alamaz."9 derken Smith bir yandan 
zenginliğin-maddi faydanın - mutluluk sağlayıcı olduğunu ileri sürmekte bir 
yandan toplumun mutluluğunu bir tür sosyal adalet duygusunun varlığına 
bağlamaktadır. Çağın morali ekonomi politik biliminde tescil edilmiştir. Ama 
aynı zamanda yeni doğan bilimdeki oluşumlar da bu ahlakı perçinlemektedir. 
Bireyin çalışması faydasını arttıracak bu yoldan isteklerini tatmin edip elde 
ettiği hazzı çoğaltacaktır. Çalışma yolu ile sağlanan fayda bireyin mutluluğunu 
arttırmaktadır. Montesquieu çalışmayı kutsayarak, Saint Pierre bireyin elde 
edeceği faydanın nasıl artacağını belirterek fayda ile mutluluğu 

özdeşleştirmekte bir anlamda "prebenthamien" bir dönemi vurgulamaktadırlar. 

Birey, haz, maddi zenginlik ve mutluluk arasındaki ilinti, dinden kopuş 
ile birlikte tescil edilmiştir. Birçok aydınlanma filozofu gibi Voltaire de bu 
gelişimi destekiernekte ve övmektedir. 

Nihayet Mill fayda ile mutluluğu, faydacı doktrinle mutluluğu 
özdeşleştirerek bir anlamda klasik kurarndan neoklasik kurama geçişin 
köprülerinden biri kurar. "Mutluluğu insan eyleminin temel amacı olarak 
koyanlar bir tür Epiküryen tavırla onu bir haz ve acının olmadığı bir durum 
olarak tanımlarlar."10 diyerek bakışını ortaya koyan Mill yapıtında faydacılığı 
anlatır ve bunu bir eylem kılavuzu, doktrin olarak görür. Doktrin olarak ortaya 
konmasına rağmen belirtmek gerekir ki bunun bir psikolojik analiz olduğu 
yaniışına düşülerek Mill 'yen yaklaşım daha sonraları yanlış bir açıdan 

8 Dumont, 1985, s.29. 
9 Smith, 2000, s.125. 
10 Mill, 1968, s.48. 
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eleştirilecektir. Mill mutluluğun bir amaç olarak kendiliğinden varolduğunu ve 
genel olarak insanların mutluluk durumunu amaç olarak kabul ettiklerini 
varsayar. Faydacılığın da bunun tescilinden ibaret olduğunu ileri sürer. 
Mutluluğu, " zevklerin olabildiğince yoğun olduğu acının olabildiğince var 
olmadığı "11bir durum olarak tasvir eder. 

Gök kubbe altında yeni bir fikir yoktur diyen düşünürün de belirttiği gibi 
fayda ve mutluluk ilişkisi belli bir dönem içinde, sürekli tartışmalara ve 
spekülasyona açık kalmış iken ekonomi politik biliminin filizlendiği dönemde 
mantıksal örgüye kavuşturulup bilimsel olduğu tezi ile ortaya konulacaktır. 
Mutluluğu, bireyle beraber nihai amaç, faydayı da onu arttıracak bir kaldıraç 
olarak gören çağın düşüncesi kendini ekonomi politik biliminin önce 
kuruluşunda ama sonra ağırlıklı olarak neoklasik kuramda hissettirecektir. 

ll. Rasyonelleşma süreci ve birey 

1. Bilimsel süreçte dönüşüm ve rasyonaliteye yeni bir 
yaklaşım 

Sağduyu (raison)12 ve akılcılığın (rasyonalite) kökenini tek sözcükte 
rasyo (ratio) da buluruz. "Ratio" Ciceron'dan beri Yunanca'daki "Logos" ile eş 
anlamlı kullanılmaktadır. Etimolojik kökenindeki anlamı hesap iken antik 
felsefede uyumlu söylem, evrensel geçerlilik olarak kullanılmıştır ve böylece 
belli bir tarihsel süreç sonunda sağduyuya ulaşıldığında kavram sadece 
hesaplama yetisini yansıtıyor olmaktan uzaklaşmıştır. Gerçeğe ulaşmanın 

kendini kavramanın diğer bir deyişle herkesteki ortak paydaya ulaşabilmenin 
yöntemi olmuştur. 13 Bu özetli etimolojik açıklama rasyonel sözcüğünün değişik 
anlamlarını aydınlatma gereğinden doğmuştur. Sağduyu bir yanı ile hesap öyle 
ise formellojik, demek ki matematiksel yöntem ise bir yanı ile logos anlamında 
varoluşun bütünsel varlığının kavranmasıdır. Bu çelişki, veya iki anlamlılık 

günümüzde sürmesine rağmen aşılmış görülmektedi.r. Sağduyu bir yanı ile 
formellojiği ve tümdengelimi bir yanı ile ise poiitifbir söylemi yansıtmaktadır. 
Bu şekli ile bilgeliği, yargı koymayı, sınıflandırmayı anlamlandırmakta 

normatifliği vermektedir. 14 Rasyonel sözcüğü tarih sahnesine ilk çıkışında 15 

belirtildiği gibi henüz sağduyu kavramının çift anlamını yansıtıyordu. Böylece 
rasyonel davranmak, hesap yapma ve bilge olmak bir bütünü ifade ediyordu 
diyebiliriz. Mouchot'ya göre 18, ve 19. yüzyıllarda rasyonalite sözcüğü bu kez . 
11 a.g.e., s. 56 
12 Bundan böyle sağduyu aksi belirtilmedikçe (raison) anlamında kullanılacaktır. 
13 Weil, 1980,s.436. 
14 Mouchot, 2003, s.426 
15 Mouchot bu tarihi 1120 olarak veriyor. 
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rasyonel yerine kullanılmaya başlandığında artık sağduyu sözcüğünün tek bir 
anlamında, hesap veya saf dedüktifbir söylem anlamında kullanılmaktadır. 16 16 

Rasyonelin rasyonalizme ve oradan iktisadi rasyonaliteye doğru 

gelişimini17 problematiğin de dışına taşmamak için Descartes'ten başlatırsak 
henüz bu filozofta sözcüğün iki anlamında birden kullanıldığını görürüz. 
Buradan iktisadi rasyonalizme gidiş sürecinde sağduyunun bilgeliğe denk düşen 
anlamının süreç içinde terk edildiğini görüyoruz. Bu süreç bir yandan yukarıda 
bahsedilen yeni bireye, bir yandan ve en az onun kadar önemli olarak toplumun 
yeni bir örgütlenme biçimine denk düşecektir. "Birey ve ona atfedilen 
rasyonalite kavramının ait olduğu ilişkilerin oluşturduğu organizasyonun 
yapısından bağımsız bir tanımının olması mümkün değildir. Birey olmak hem 
sosyal bir gerçeklik hem toplumun bir varoluş biçimidir."18 diyen Benetti'nin 
belirttiği unsuru diğer bir deyişle bireyin içinde yer aldığı ve oluşurken bir 
yönden de gelişimine katkıda bulunduğu tarihsel ekonomik ve düşünsel süreci 
irdelemek rasyonalizme ve iktisadi rasyonalizme giden süreci algılamanın 

önemli unsurlarından biridir 

Aydınlanma çağına giden süreçte matematik-fizik bilimlerin elde etmiş 
olduğu gelişmeler sayesinde insan refahının-ve mutluluğunun- arttınlabileceği 
inancı doğup pekişir. Bu amaca ulaşmak için araçlar düzeyinde bir teknik 
rasyonalizasyon gerekecektir ve bu önemli görev gelişen yeni bilimin, ekonomi 
politiğin olacaktır. 19 

Bu aynı zamanda rasyonalizmin sağduyudan uzaklaştığı, amaç araç 
uyumunun değil, araçların veri amaca uyumunun sağlanması aşaması olacaktır. 

Bacon'un programındaki insan refahının arttırılması amacını önce 
ekonomi politik daha sonra iktisat bilimi Smith'ten Walras'a giden bu süreçte 
gerçekleştirmeye çalışacaktır. Ekonomi politiğin ve iktisadın bu tarihsel 
sürecinin başlangıç izlerini ilk bakışta çelişkili görünse bile kartezyen sistemin 
ve düşüncenin gerilediği İskoçya Üniversitelerinde, İskoç aydınlanmasında 
buluyoruz. Buradan başlayarak tüm kıtada Descartesçılığa dayanan eğitim terk 
edilir. XVIII. Yüzyılda Descartes'le uzlaşıyor gibi görünse de onunla çelişen 
Locke'ten Hume'a, Voltaire'den Rousseeau'ya oradan da Condillac'a giden 
süreç içinde yeni bir akıl yürütme geleneği oluşmuştur. Schumpeter, muhakeme 
etme ve eleştiri çağı olarak da nitelediği bu dönemde insan doğasının biliminin, 
psikolojinin, analitik etiğin önemli aşamalar geçirdiğini ve bireyin çıkarı ile 
örtüştüğünü, böylece hem sosyal düşün, hem moral alanında büyük 

16 a.g.e. , s.432 
17 gelişim kavramım mükemmelliğe doğru bir gidiş olarak kullarunıyoruz. 
18 Benetti, 1994 ~ 1

" .'l7 
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dönüşümlerin yaşandığını vurgular.Z0 Spinoza'nın " tabiatta entüllektüel aşka 
karşıt hiçbir şey yoktur."21 diyerek övdüğü birey ve özgürlüğü Kant'a doğru 
giden süreçte yetkinleşir. Saf aklın eleştirisinde, "çağımız gerçek bir eleştiri 
çağıdır"22 diyen ve böylece aklın, ve bireyin özgürleşmesini savunan ve 
bununla birlikte aklın dogmatik kullanımına karşı çıkan, aklın eleştirisinin 

bilimsel düşüneeye yol açacağını23 savunan Kant'la birlikte aydınlanmayı 
sınırlarını sadece akılcılığın belirlediği ve aklın sistemli olarak tüm yaşam 
alanlarına uygulanması dönemi olarak tanımlarsak sağduyudan rasyonalizme 
giden sürecin bu çağda henüz netliğe kavuşmadığını görürüz. Gerçekten de 
Kant bireyi yüceltmekte, diğer yandan Hume'un deneyciliği ile ortak bir temel 
üzerinde dönemin bilimsel süreçteki dönüşümünü etkilemekte ve kartezyen 
olmaktan uzaklaşan bir akılcılığı felsefeye taşıyarak rasyonalizme giden süreçte 
ikili bir işlev görmektedir. 

Aynı süreçte insan davranışlarının kaynağında duyumcularla birlikte 
duyurnun önemi vurgulanırken, mutluluğun felsefenin ve bilginin temel amacı 
olduğu tekrar tescil edilmektedir. 

Rasyonalizme doğru gidiş bireyin ve fayda ile mutluluğunun ön plana 
çıkması, bilimsel süreçteki dönüşüm batı için bir kriz çağı olmuştur. 

Bentham'ın deyişi ile elli yıl sürecek bu krizin ilk tohumlarıLockeve Newton 
tarafından ekilmiştir.24 Newton'la doğa bilimi bir dönemeç almıştır. Doğa 
anlaşılabilir ve çözümlenebilirse, denedenebilir ve fayda sağlanabilirdi. Fizik 
bilimler sistematik bir gelişme gösteriyordu. Doğanın yasalarının keşfıni 

Bentham şöyle anlatmıştır: "Bilimsel yasada önemli olan olgunun anlaşılabilir 
kılınmasından çok nedenle sonuç arasındaki ilişkinin her zaman 
çözülebilmesidir. Newton'cuların bilimsel yasadan anladıkları budur ve bu 
yolla doğanın denetimi mümkün olacaktır."25 

Bilimin gelişmesi ve yaşama yansımasının, toplumsal veya biraz evvel 
belirttiğimiz krizi hukuksal moral ve politik açıdan önemli değişme ve gelişim 
ile sonuçlanacaktır. 

Birey ile rasyonalitenin buluşması çağı bir öncekinden farklı yapmıştır. 
Aklın egemenliği ile deneyeilik bir yerde buluşmaktadır. Dönem nerede ise 
Descartes'in pür rasyonalizminden kopuşla başlamaktadır. Descartes'in şeylere 
nicel ve mekanik bir açıklama getirme amacı bir yanda, Locke'un deneyciliği ve 
Newton'un akla dayalı mekaniğe dayanan yöntemsel tartışmaları bir yanda 

20 Schumpeter, 1983, s.l.87. 
21 ' Spinoza, 1965, s.331 
22 Kant, 1967, s.45. 
23 a.g.e., s.45 
24 Halevy, 1995, cilt: I 
25 a.g.e., 
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dönemin başlangıcında ve sonrasında belirleyicidir, Kant'ın bireyi her anlamda 
etkindir. Kendine karşı sorumluluk bireyin var olma biçimidir. Birey artık 

üretken ve yetkin bir eylem içindedir. Süreç maddi ve soyut-zihinsel dünyanın 
birleştirilme isteğine ilişkin özünde kartezyen sistemin gerilemesi ile son 
bulacaktır. Yüzyılın daha başlarında bir yandan bir tükeniş yaşanırken öte 
yandan Locke'un ve Newton'un sistemlerinin egemenliği tescil edilecektir. 
Maddi dünyayı zihinsel düzeyden ayırarak incelemeye çalışan Newton evrenin 
düzenini, eylemin yasalarını ortaya koyar. Locke'da insan bilimlerinde, doğa 
bilimlerindekine benzer ileriemelerin yöntemsel olarak mümkün olup 
olmadığını irdeler. Brehier'nin deyişi ile paradoksal görünse bile doğa ile 
zihinsel düzeydeki radikal kopuş XVIII. Yüzyıl düşünce dünyasını ciddi bir 
şekilde etkilemiştir.26 

Doğal olgulara matematikşel bir boyutla yaklaşılabilmesi kozmik 
oluşumların, bir kez başlangıç koşulları bilindiğinde hesaplanabilmesi 
Newton'un analizinin özüdür. Bu koşullar ise matematiksel olarak değil de 
deneyle bilinebileceğine göre Descartes'in tersine bilinemeyenin varlığı da 
kabul görmektedir. Bütünü açıklama savı ile yola çıkan fakat sonuçta hiçbir 
öngörüye ulaşamayan Descartes'la Newton'un mekaniği uzlaşmaktadır. Newton 
ile Descartes'in uzlaştırılma çabaları bir dönem Kant'ta da hakimdir. Fakat bu 
süreç yukarıda da belirtildiği gibi ister istemez yeni bir rasyonaliteye gidiştir. 
Saf Descartesçı rasyonalizme deneyeilik katılmakta, bilmenin koşulları ve 
yöntemi değişmekte, dönemin rasyonalitesi oluşan yani sistemle 
uyumlaşmaktadır. Newton'un mekaniği bir anlamda kendi teolojisini de 
yansıtmaktadır. Mükemmel bir mimar olan Tanrı sistemin olanaklarını öylesine 
bir uyum halinde bir araya getirmiştir ki istikrarlı bir dengeye ulaşabilmiştir. 
Newton'un felsefesi böylece bir önceki yüzyılın kartezyen sisteminden ayrılarak 
deneysel ve endüktif metotları da içermektedir. 

Maddi bilimlerde bu devrimsel aşamanın aynı dönemde henüz emekleme 
çağındaki toplumsal bilimlerin ve özellikle ekonomi politik bilimi üzerindeki 
etkisi güçlü olmuştur. Doğanın anlaşılan, egemen olunabilen ve 
dönüştürülebilen olması bu eylemin insan amaçlı olduğu çıkarsaması 

yapılabileceğini göstermiştir. 

Diğer yandan çağın bilimsel yaklaşımı insana yöneliktir. Öyle ise 
kartezyen sistemden artık uzaklaşan rasyonalite temel amacını koymaktadır. 
Bilim fayda sağlama amaçlıdır. Özgürleşme süreci bir yandan bireyi getirirken 
diğer yandan moral dünya bu bireyin faydasının ve mutluluğunun arttınlma 
arayışlarını, bir erdem olarak ortaya koyacaktır.27 

26 Brehier, 2004, s.994. 
27 Marciano, 1999, s.42. 
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Mutluluğun fayda ile, faydanın maddi refah ile sağlanabileceği tezi 
ekonomi politiğin asıl problematiği olarak ortaya konulacaktır. Geriye, ekonomi 
politiğin çağın bir bilimi olabilmesi için faydayı nicel bir içeriğe 

kavuşturabilmesi kalmaktadır. Descartesçı rasyonalizm aşılırken aynı anda 
sağduyudan kopuş hızlanmıştır. Yeni bilimsel yöntem yaklaşımı ve edinilen 
amaçlar kategorisi sosyal bilimlerde de etkilidir. Genelde sosyal bilimler, 
özelde ekonomi politik, mutluluk sağlayıcı amaç edinmelidir. Artık 

rasyonaliteden iktisadi rasyonaliteye gidişi hazırlayacak ortak ölçülebilirlik 
kriteri gereklidir. 

2. Bantham'da fayda ve ölçülebiliriiiik kriteri 

Mutluluğun çağın düşüncesinin asli amacı olduğunu belirtmiş olmamıza 
rağmen bir ayırımın altını çizmek rasyonalizmin süreci açısından önemli 
görünmektedir. 

Vergana'nın da katıldığı ayınma göre Condorcet-Turgot çizgisini genel 
anlamda doğal hukuk savunması olarak görebiliriz.Z8 Kant'ın belirttiği gibi 
insan varlığının mutluluğun takibinden daha soylu bir amacı olduğu, 29 faydanın 
moral değer üzerinde herhangi bir etkisinin olamayacağı, moral değerin 

eylemden beklenen sonuçla bir ilgisi olamayacağı savı ekonomi politiğe 

özellikle, Turgot ve takipçileri tarafından getirilmiştir. Smith ile Turgot 
arasındaki bütün düşünsel yakınlığa ve etkileşime rağmen iki etik doktrinin 
arasındaki önemli farklılıklar vardır. 18. yüzyılın ikinci yarısında mutluluğu 
arttırma amaçlı eylemin iyi olduğunu savunan Home , Helvetius, Mill, Smith, 
Bentham çizgisi ile Turgot takipçileri uzlaşmakta güçlük çekerler. 

Aynı süreçte 18. yüzyılın ürünü ekonomi politiğin iki temel ayağı 

Quesnay ve Smith toplumsal ekonomik düzlemde ve zenginliğin oluşum 

sürecine ait tespitlerinde birbirleri ile çatışırken zenginliğin yönetimini devlet 
tasarrufundan kurtarma amacında birbirleri ile uzlaşırlar ve diğer liberal akıma, 
doğal hukuk felsefesinden yola çıkan görüşe karşı ortak bir cephe oluştururlar. 
İngiltere'de özellikle Smith'in üstteneceği ekonomi politiğin temelleri böylece 
doğal hukuk üzerine gelişen liberal hareketten tümü ile ayrılır. Toplum 
yönetimine ilişkin salt akla ve muhakemeye dayanan yönetim kurallarını 

yöntemsel açıdan ve despotik niteliklerinden dolayı eleştİren fizyokradar ve 
Smith'in etkisi ile ekonomi politik tamamen doğal hukuk anlayış ve felsefesinin 
dışında gelişir ve doğal hukuka ve düzene uygun insan savunan Kant ve 
Condorcet'nin tezleri bu anlamda ekonomi politiğin temel yönelimleri 

28 Vergara, 2002, s.72, 
29 Kant, 1993, s.56-87 
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üzerindeki etkinliğini yitirir.30 Aynı süreçte varoluşun mutluluk amaçlı 
olduğunun etkin savunucusu Bentham fizik bilimlerde elde edilen ilerlemenin 
aynısının insanı konu edinen bilimlerde de sağlanabileceğini ileri sürer. 

"Moral dünya Bacon'undan sonra hala Newton'unu beklemektedir"31 

diyen Bentham ve özellikle onun temsil ettiği İngiliz faydacılığı bu dönemde 
ekonomi politiğin oluşma süreci ile kesişecektir. Bu aşamada deneyeiliğin 
Locke ve Newton kavşağında İngiliz faydacılığı rasyonalizm çerçevesinde 
belirmektedir. Bentham, Fransa ve İtalya'da faydacılığın ahlakı üzerinde 
çalışırken İngiltere'de zaten Gay, Hutcheson, Hume bu anlamda gerekli 
düşünsel temeli hazırlamaktadırlar. Ahiakın ve yasaların ruhunun objektif ve 
bilimsel düzeyde bir sentezinin temellerini oluşturmayı amaçlayan Bentham 
faydacılık kriterinde insan tabiatının nesnel bir yasa oluşturma özellikleri 
olduğunu ileri sürer. Bu anlamda diğer faydacı felsefeciler gibi morali kesin bir 
bilim haline getirmek amacındadır.32 Fakat olanın tespit edilmesinden hemen 
sonra Bentham'ın diğer bir amacı toplam mutluluğun aıitırılma yöntemlerini 
bulup keşfetmektir; "Ekonomi, toplam ve mümkün mutluluğu en çoğa 

çıkarmak amacı ile insan davranışlarını yönetme sanatı dır. "33 diyen Bentham 
faydacılığı insan doğasının keşfi olarak görür. Faydacılık doktrinin de zahmet 
ve fayda kıyaslaması yolu ile ekonomi politiğe bilimsel bir içerik 
kazandıracağını ileri sürer. Bireyin çıkarı ile davrandığını ileri süren 
Bentham'da çıkar, zevk ve zahmet bileşimidir.34 Diğer bir deyişle mutluluk 
arayışıdır. Bu mutluluk arayışı Bentham'da hesaplanabilir ve artık yeni anlamı 
ile rasyonalize edilebilir boyuttadır. 

Bentham'a göre insanı iki egemen yönetir. Bunlardan biri zevk diğeri 
zahmettir. Buradan yola çıkılınca Bentham'da mutluluk, zevklerle kaçınılabilen 
zahmetlerin bileşkesi olarak gözükmektedir. 

Diğer yönden Bentham'da temel ilke en çok sayıda insan için mümkün 
olan en büyük sayıda mutluluktur.35 Her birey değişik şeylerden değişik 
oranlarda zevk aldığına göre moralin bilimselleştirilmesi amacındaki Bentham 
için ekonomi mükemmel bir araç, somut bir alandır. Ekonomi ayrı bir sistem 
değildir. Bireysel davranışlardan toplumsal amaçlara varmayı sağlayabilecektir. 
Bireysel mutluluk ile toplumsal mutluluk arasında bir bağ kurma çabasında 
ekonomi önemli bir yer tutacaktır. 

30 Vergara, 2001, s.92. 
31 Sigot, 2003, s.16. 
32 Halevy, 1995, Cilt 
33 Sigot, s.12. 
34 a.g.e., s.14. 
35 a.g.e., s.12 
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"Maddi çıkar takibi tüm tutkulann arasında hesaplanmaya somutlaşmaya 
en elverişli alandır, evrenselliği en ağır basandır."36 der bu aşamada Bentham, 
Halevy'e göre morali kesin bir bilim haline getirme amacındaki Bentham için 
ekonomi her şeyden önce bu niteliğe sahip bir alandır. Ahlak felsefesinden, 
ahlak aritmetiğine geçiş veya sayıların kesinliği Bentham'ın amacına ulaşmasını 
sağlayacaktır. 

Faydacılık ilkesi Bentham için akıl yürütme ama aynı zamanda ve yasa 
yolu ile toplumdaki mutluluğu arttırabilecek ilkedir. Tümdengelimüı ve 
deneyeiliğin çakışmasında sentetik yöntemle kabul edilen yasadan yeni 
çıkarımlarda bulunmaya yönelmiştir. Bentham ve faydacılar dedüktif metodu 
benimseyip sentetik önermeler kurarken bir anlamda Euclid'e ve geometri 
bilimine gönderme yaparlar.37 

Bentham'ın temsil ettiği faydacılık görüldüğü gibi bir yanı ile Newton'cu 
yöntemi benimsemektedir. Rasyonel bir bilim olan geometri gibi o da ekonomi 
politiği rasyonel bir bilim olarak tasarlamaktadır. Bu bilirnde temel birkaç tane 
aksiyom -aynen Euclid geometrisindeki gibi vardır. Çıkarcılık 
aksiyomlardan biridir. Süreç, mutluluk-fayda ve rasyonelliği sağlamaktadır. 

Analizin devamında yine Newton etkisi egemendir. Bentham tutkuları 
sistematik bir şekilde sıralayıp çıkarların toplamını ölçmeye ve buradan 
bireylerin mutluluğuna katkı yapan elemanları bulmaya sonra da sosyal 
mutluluğu oluşturan normları bulmaya girişmiştir. Fakat analizde tasvir ile 
normatif olan iç içedir. Zevk ve zahmet hesaplanabilir ise faydanın rasyonel 
biliminin matematiksel tanımları mümkün olacaktır. Buna utiliter doktrinin 
rasyonalite postülası da diyebiliriz. Bir diğer postüla toplum tanımının 

bireylerin toplamı ile özdeş tutulduğu ve bireylerin mutluluğa ilişkin eşit 
kapasiteleri olduğudur. Bunlara dautiliter doktrinin bireysel postülası diyecektir 
Bentham. 

Rasyonel düşüncenin bir takipçisi olarak Bentham fayda kriterine 
dayanan rasyonel bir bilim oluştururken bu temel postülalardan çıkarsamalar 
yapacaktır. 

Fayda ve zevkler Bentham' da önce kardinal sonra ordinal bir ölçüte tabi 
tutulmaktadır. Diğer bir deyişle insani nitelikler önce ölçülebilmekte sonra 
sıralanabilmektedir ler. 

Bentham'ın iktisadi olarak ölçülebilen ve sıralanabilen nitelikleri 
<felicifıc calculus> ile son derece basit analizleri yapılabilmekte ve yine 

36 Halevy, cilt: III. 
3 7 Halevy, cilt: III. 
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Aristocu bir mantıkla mutlulukla maddi zenginlik arasında bir ilişki 
kurulabilmektedir. 

Böylelikle Benthamyen sıralama ve analiz kendi deyişi ile faydacılık 

bilimini kardinal bir ölçme metodu olarak ortaya çıkarmaktadır. 38 

Mutluluk-bireysel çıkar, zenginlik, ölçülebilirlik kavramları ve faydacılık 
doktrini ile hem klasik okulu hem neoklasik okulu etkileyen, devraldığı 

rasyonellik anlayışını yeni bir içerikle analizine uygulayan Bentham özellikle 
neoklasik ekolün homo economicus veya rasyonalizm düşüncesini her ne kadar 
Schumpeter bu görüşe her zaman katılmaz ise de sıkı sıkıya etkileyecektir. 

Halevy'e göre Bentham'ın temel niteliği bütün bu kavramların özgün 
yaratıcısı olmasında değil bütün bu kavramların iyi bir sentezini yapabilmesinde 
yatmaktadır. Eylemin kökenini zevk ve zahmet kıyaslamasında bulan Bentham 
bir anlamda Hume'dan devraldığı faydacılık ile - bütün gelişmelerine ve 
değişimlerine karşın - refah ekonomisinin, yeni refah ekonomisinin ve normatif 
ekonominin, en azından felsefi tabanını oluşturmuştur.39 Piyasa ekonomisinin 
çağdaş doğrulanmasının altında yatan temel varsayım da bir anlamda faydacılık 

doktrininin evrensel geçerliliği olmuştur. 

Kartezyen sistemden uzaklaşıp, Newton'dan yola çıkan, faydacılığı 

matematiksel psikolojinin, moral aritmetiğin özü yapan Bentham böylece 
insanlığın (humanisme) a priori olduğunu reddedip çevreden gelen duyurnlara 
açık olduğunu ileri sürer. Öyle ise insan olgunlaşamamış tamamlanamamış bir 
yaratıktır. 4° Faydanın en çoğa çıkarılması burada devreye girer. Ancak kişisel 
olan belirlenmeler, şartlanmalar a priori'dir. Ve insan davranışlarının 

belirlenmesinde etkendir. Marciano'nun deyişi ile bu hesaplama 
<<ratiocination>> artık bir kartezyen rasyonalite değildir. 

Smith'in "sempatisinin" yerine geçen <<ratiocination>> Bentham'la 
birlikte insan ve toplum tasavvurunda bir değişime tekabül edecektir. Bireyden 
bu yola çıkış iktisadi düzeyde değerin fayda ile özdeşleşmesi sonucu ile 
somutlaşacaktır. Zevkle zahmetin matematiksel veya hesaplanabilir oranı değeri 
oluşturacaktır. 

38 Licot, 1992, cilt:II 
39 Marciano, s.34. 
40 a.g.e., s.63. 
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lll. Klasik dünyadan kopuş ve değer problemi 

1. Klasikierin bireyinden neoklasiklerin homo economicusuna 

Neoklasik teori, Marksist teori ile zıt yönlerde bile olsa klasik dünyadan 
ciddi bir kopuşu simgeler. Kimi iktisadi düşünce tarihçileri tarafından devrim 
olarak adlandınlan bu kopuşun temelindeki faktörleri kısaca şöyle 

sıralayabiliriz: öncelikle ekonomi içinde kimi bağımsız gelişmeler ve özellikle 
emek değer kuramının Mill tarafından reddi, ardından ı 850- ı 860 yılları 

arasında Bentham'a ilginin yeniden güçlenmesi ve izinden giden Richard 
Jenningo'un ve diğerlerinin marjinal faydacılık ilkesini geliştirmeye başlamaları 
klasik dünyadan kopuşta etken olmuştur. (Bu nedenlerin yanı sıra neoklasik 
kuramın doğuşunda ekonomideki kurumsal değişmeler ve marksizme karşı 
koyma gibi belli başlı nedenler getirilebilir. Neoklasik kuramın bir homojen 
bütün· teşkil etmediği ve örneğin Menger, Walras , Jevons, Marshall, daha 
sonra Hayek arasında ciddi farklılıklar olduğu düşülürse bu nedenlerin 
etkilerinin tartışılması ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınmalıdır. Bununla 
birlikte konumuz gereği en azından Kant'ın yeni baştan ele alınması ile 
Almanya' da ı 850 'lerde gelişen "introspection"un ve duygulara dönüşün temel 
bir felsefe olarak egemenliğinin neoklasik kurarncılar üzerinde etkili olduğu 
Blaug'a göre de ileri sürülebilir. Fakat Aristo sistemine bağlı Menger'den çok 
Jevons'un bu felsefeden etkilendiği ileri sürülebilir. Diğer bir görüş neoklasik 
kurarncıların termodinamik yasaların keşfinden etkilendiğidir. Bu tezin doğru 
olduğu düşünülebilinse bile örneğin Walras'ın genel dengesinin Newton 
mekaniği ile yakınlığı bilindiğinde kesinliği kuşku götürecektir.) Kuramın 
temeli bu kez klasik ekonomideki üretici değil tüketici ve davranışlarıdır. 
Yönetici, girişimciverantiye bağımsız ekonomik ajanlardır. 

Toplumu sınıfların oluşturduğu bir yapı olarak analiz eden Smith'le 
bağımsız bireylerin bağımsız tercihlerinin oluşturduğu bir yapı olarak analiz 
eden neoklasikler arasındaki kopuş iktisat teorisinin sonraki aşarnalarına birçok 
yönü ile damgasını vurmuştur. Neoklasik dünyada artık birey salt klasik 
dünyadaki gibi çıkarlarını veya zenginliğini maksimize eden değil, kuramın 
rasyonalite anlayışı gereği önüne çıkan fırsatları hesaplayan -kardinal-, sıraya 
koyan, -ordinal- ve aralarında tatminini en çoğa çıkaracak olanı seçendir. 
Rasyonel birey veya homo economicus bu tatminini içinde bulunduğu şartları 
veri alarak hesaplayacaktır. Rasyonalite nihayet neoklasik aşama ile salt hesaba 
indirgenme aşamasındadır. 

Jevons ve Walras ile birlikte ı870'lerdeki çalışmaları ile marjinalist 
kopuş olarak da adlandırılan neoklasik kuramın önde gelen teorisyenlerinden 
Menger'in bireyci metodolojisi ahlak, sosyoloji ve tarih ile ekonomi arasındaki 
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ilişkiyi koparmış ve ekonominin problematiğinde ciddi dönüşümler 

yaratmıştır.41 

Başlangıç noktasında klasik kuramcılara ağır bir şekilde yüklenen 
Menger özellikle İngiliz okulunu eleştirmiş ve iktisat bilimini yeterli bir hale 
getirmemekle suçlamıştır. Smith'i pragmatik, fazla sosyal ve yanlı bulmuş her 
zaman yoksulun yanında yer almakla eleştirmiştir.42 Bireyi tarihsel süreci içinde 
algılayan klasik kurarn örneğin iktisadın ilkelerinde Ricardo ile ekonomiyi: 
"Toprağın ernekle makinelerle, sermaye ile oluşan ve üç sınıf arasında 

bölüşülen ürününü... ve bu bölüşümü ve yasalarını incelemek ekonomi politiğin 
temel problemidir. "43 olarak tanımlar ve bir yandan doğa ile toplumun bir 
yandan da tarihsel süreç içinde insanların birbirleri ile olan ilişkilerini inceler. 
Birey değişik düzeylerde doğa ile ilişki kuran bir varlıktır. 

Neoklasiklerce bir yandan İktisat biliminin yeterince gelişernemiş 
olmasının sorumluluğu klasik iktisatçılarda bulanacak bir yandan ekonominin 
aynen fizik bilimlerdeki evrensel yasalara sahip bir bilim haline 
dönüştürülebileceği ileri sürülecektir. Menger matematikselleşmenin ötesinde 
bilimin analitik olma zorunluluğuna işaret eder.44 Ancak dedüktif yöntemin 
bilimsel olduğunu savunan Menger olgular arasında bir nedensellik ilişkisini 
zorunlu bulur. Bilimin objektif olması gereği onu kendi deyişi ile klasikierin 
analizine uzak tutar ve etik olarak bilimin nötr kalması gereğine işaret eder. 

Menger eleştirdiği klasikierin yerine oluşturmak istediği doğru veya 
gerçek bilimin olgular arasında bir nedensellik ilişkisi kurmasının ve bilim 
insanının asıl yapması gerekenin bu ilişkiyi tespit etmek değil aynı zamanda 
anlamak zorunluluğu bulunduğunu ileri sürer. 4545 

Menger'le birlikte birey artık klasik kuramın tersine ekonominin 
merkezindedir. Smith'i eleştİren Menger buna rağmen Smith'ten sonra onun 
homo economicusunun veya rasyonalitesinin dışına çıkmış ve tahlilini yanlış 
yönde sürdürmüş olan klasik ekolü hedef alır. Aristocu yöntemi savunan 
Menger nedensellik ilişkisinin ve axiomatik tarafsızlığın iktisat teorisinin 
temelini oluşturması gereğini ileri sürer.Bireyin vurgulanması da Aristo'cu 
etkiden kaynaklanır.46 Menger'le birlikte neoklasik problematik özünü 
değiştirmiştir. Birey yalnızdır ve ekonomi bilimi bireyi artık bir ihtiyaç objesi 
olarak inceler. 

41 Le Masne, 2002, s.96-110. 
42 a.g.e., s.96-11 O. 
43 Ricardo, 1992, s.46. 
44 Campagnolo, 2004, s.83. 
45 Gerçek bilim science exact anlamında kullanılmıştır 
46 Aristote, s.l51-152. 
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Neoklasik dünyada birey ve toplum konseptlerinde değişen algılama 
iktisadi analizin her düzeyinde klasik analizden ciddi bir farklılaşma ile kendini 
gösterecektir. İhtiyaç hareket noktasıdır Schumpeter' e göre de Menger analizine 
öncelikle ihtiyaç kavramından başlamaktadır.47 Birey, ihtiyacı ve fayda 
merkezli yaklaşım, bir yandan klasikierin rasyonalite veya homo economicus 
yaklaşımlarını değiştirecek, bir yandan emek değer teorisinde dönüşüme neden 
olacak bir yandan da değerin tüm bireylerde ortak bulunan ama değişik 

yoğunluktaki niteliklerinden oluştuğunu gösterecektir. 48 

Kuramında homojenleşmiş bir insan doğasını ele alan ve kimi bireylerin 
genel insan doğasının dışındaki tercihlerini analizin başında yaniışiayan 

Menger objektifliği savunmasına rağmen birey, Menger'in analizinde normatİf 
bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 

Menger'de değişen birey anlayışı diğer yandan XVIII. yüzyıla damgasını 
vuran ve Schumpeter'in deyişi ile kendilerini iktisadın filozofik patronları 

olarak gören 49 ve ekonomi ile faydacılığı birleştirmeye çalışan Mill ve 
Bentham'ın Jevons ve Edgeworth üzerindeki etkisi ile birleştiğinde zevk 
zahmet karşılaştırması ve mutluluğun maksimumlaştırılması iktisadın 

problematiğini oluşturacaktır.50 Böylece genel olarak moralden kopartılan birey 
neoklasik kuramın merkezine otururken kimi neoklasiklerin aynı görüşte 

olmadıklarını belirtmek gerekir. Örneğin faydacılığın büyük etkisi altında 
olmakta birlikte neoklasiklerden Marshall'ın Menger'in aksine ekonomiyi etikle 
ve tarihle ilişkilendirme çabalarının olduğunu not etmek gerekir. Marshall 
sadece parasal çıkar peşinde koşan bireyi temel alan bir ekonomik anlayışa 
katılmaz. 51 Tüm bu farklılıklara rağmen neoklasik dünyanın bireyinin analizi 
kuramın gelişme aşamasında bir farklılık göstermez. Fayda davranış birlikteliği 
temeldir. Faydacılık felsefesi genel olarak kuramın analizinde tümü ile egemen 
olacaktır. Fayda fonksiyonları, kolektif tercih kriterleri geçerlidir. En önemlisi 
olarak temel hipotezler faydacılık felsefesi ile ilişkilidir. Rasyonel birey hipotezi 
,zenginliğini maksimize etme güdüsü ile davranan ve özellikle üretici cephesini 
dikkate alan klasik kuramın bireyinden, faydasını hesaplayabilen, ölçebilen ve 
sıraya koyabilen bireye dönüşmüştür. 

Matematik bu hesaplamada giderek ağırlıklı bir işlev yüklenecektir. 
Edgeworth, Coumot'ya dayanarak iktisat biliminin matematiksel boyutunu 
işieyecek Jevons hesaplanabilir ölçülebilir miktarı -faydayı- konu alan bir 

47 Schumpeter, cilt: III. 
48 Demeulenaere, 1996, s.131 
49 Schumpeter, cilt: II. 
50 Beraud, 2000, cilt: II. 
51 Marshall, 1953, s.22. 
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bilimin matematiksel olmasının doğal olduğunu belirtecektir. Rasyonalizm 
neoklasik kurarola olgunlaşmaktadır. 

Ekonomi, neoklasik kurarn ve özellikle kuruculan ile birlikte, bir 
dolaşım, bir büyüme teorisi olmaktan çıkmış 52 Smith'ten ve Ricardo'dan sonra 
nedret koşullannda rasyonel diğer deyişle ölçebilen ve faydasım azamiye 
çıkarabilen bireyi temel almıştır. İktisadi tarihle ekonomik yasaların ayrı şeyler 
olduğunu ileri süren Menger 53kuramı tarihsel perspektifinden koparacak, 
bireyin gelişimini klasikierin tersine tarihsel sürecin dışına itecektir. Bireyi 
ayrıca etiğin dışında dolayısı ile bu anlamda sosyalin dışında ele almak 
kaçınılmaz olarak kuramın sınırlarını tarihsel, ahlaksal, sosyal alanın dışında 
çizmesine yol açacaktır. 

2. Menger ve n~oklasik kuramın emek-değeri reddi 

Klasiklerden, özellikle Smith ve Ricardo'dan belirtilen kopuş 

neoklasikler için değer kuramma yaklaşımda somutlaşır. Bireyin ve 
rasyonalitesinin yeri de yeni değer kuramında belirginleşir. Klasikler özellikle 
Ricardo için ekonomi politiğin ana konularından biri olan gelir dağılımı analizi 
için elverişli bir hareket noktası teşkil eden emek değer, neoklasikler tarafından 
çelişkileri ile birlikte bir yana bırakıldığında dönülen yer Condorcet, Turgot, 
Say çizgisidir. Eğer kimi iktisadi doktrinler tarihçilerinin ileri sürdüğü gibi 
neoklasik devrim varsa bu özellikle Say'dan devralınan fayda değere marjinal 
kavramının katkısı ile mümkün olmuştur. Say, Smith'in ünlü elmas-su 
çelişkisini fayda değere dayandırarak aştığını ileri sürer. Say böylece bireyi de 
toplumsal tarihselliğin ötesine atıp ele alır, üretimi de bir madde üretimi değil 
bir fayda üretimi olarak düşünür. 

Smith'in değer teorisinde, zenginlik üretiminin asli unsurunun emek 
olduğu vurgulanır. Burada işbölümünün önemi büyüktür. "Emeğin üretim 
gücündeki büyük ilerleme işbölümünün en önemli sonuçlanndan biri olmuştur. 

"
54derken Smith işbölümü olgusuna bağladığı emek miktarı ile birlikte toplumu 

ekonomik maksimizasyon mekanı olarak görür. İşbölümünün artması emeğin de 
maksimizasyonunu gerektirecektir Emeğin bireysel olduğuna dikkati çeken 
Smith değişim ve kullanım değeri ikileminde değişim değerinin tek ölçütünün 
emek olduğunu ileri sürer. "Bir şeye sahip olan ve onu mübadele etmek isteyen 
için o şeyin değeri içindeki emek miktan ile ifade edilir." 55 der. Bu durumda 
Smith'in perspektifinde işbölümünün geçerli olduğu, iktisadi sistemde her birey 

52 Le Masne, s.l 05. 
53 Menger, 1996, s.71-99. 
54 Smith, s.9. 
55 a.g.e., s.38 
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diğer bireylerin varlığına bağlı olarak yaşamını sürdüreceğinden mübadele 
varolmanın ön koşuludur. Öyle ise bir mübadele toplumunda bireyin çıkarını -
muhtemelen sıradan çıkarını savunuyor olması gerekecektir. 5656 Doğal olarak 
çıkarını en çoğa çıkarmaya çalışan birey ıçın bu zenginliğini 

maksimumlaştırmak demektir. 

İktisadi eylemin temelinde çıkarını maksimumlaştıran bireyi gören Smith 
mübadele sürecini de rekabet koşullarını kendi lehine çevİrıneye çalışan böylece 
elde edeceği payı çağaltan iktisadi bireylerin mücadelesi olarak 
değerlendirmiştir. Piyasa fiyatı da bu süreçte objektif bir değer tayininde 
yaşanabilecek zorlukları ortadan kaldıracaktır. Zenginlikterin bireysel açıdan 
maksimize edilmesi Smith'te dalaylı olarak görünmez el yolu ile gerçekleşecek 
toplumsal zenginliği maksimize edecektir. 

Görüldüğü gibi Smith'te faydanın fiyatları belirleme etkisi ikinci 
derecededir. Smith bu unsuru analizinde soyutlamıştır.57 Kullanım değeri 
Smith'te değişim değerinin var olma şartıdır. Onu belirleyemez. Klasikler 
emeğin hem zenginlik yaratıcı, hem ölçütü olduğunu ileri sürerlerken bireylerin 
maksimumlaştırma çabalarının doğal mekanİzmalarla dengeye geleceğini 

söylerler. 58 

Çıkan sonuç klasiklerde özellikle Smith'te homo economicusun, tanrısal 
bir proje içinde yerini bulduğudur. Bu Smith'in değer teorisinde somutlaşmıştır. 
Bununla birlikte klasikler arasında emek kuramının üzerinde çok fazla 
anlaşmaya vanldığı da söylenemez. 59 

Fayda, değişim değerinin varlığı ıçın gerekli olmasına rağmen onun 
ölçüsü olamaz.60 diyen Ricardo'dan sonra ekonomiyi bir ihtiyaç objesi olarak 
insanı irdeleyen bilim olarak tasvir eden Menger için kendi değer teorisi 
yukarıya alınan ihtiyaç kuramının ve bireyci yaklaşımının sonucudur; değerin 

mallada bizim ihtiyaçlarımız arasındaki ilişkiden doğduğu, malların bizzat 
kendisinde bulunmadığı ifade edilir. " Bu durumda ekonomi birey ihtiyaçları 
ve nedret koşullanndan ibarettir. Böylece Menger ve Jevons'la birlikte emek 
yerine faydanın hem tüketim hem üretim malları için sübjektif değerin bir 
nedeni olduğunun belirtilmesi ile fayda ile ihtiyaçların tatmini arasında somut 
bir ilişki kurulur. 

56 Demeulenaere, s.86. 
57 Beraud, s.396-450. 
58 Marechal, 1997, s.44 
59 Robinson, 1986, s.49. 
60 Ricardo, 1992, s. 52. 
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Menger'in emek yerine değer ölçüsü olarak faydayı alırken Say'dan veya 
onun çelişkilerinden faydalandığını söyleyebiliriz.61 Menger'le birlikte değer 
teorisindeki dönüşün klasik teorinin homo economicus varsayımında da önemli 
değişimlere neden olmuştur. Bireyin ihtiyacı ile faydası arasında doğrudan bir 
ilişki kurulmuş ve bir şeyin yararlı olma niteliği ancak ihtiyaca yanıt 

verebildiğinde somutlaşmış ve o zaman o şey iktisadi mal niteliğini 

kazanmıştır. Bireyle mal arasındaki sübjektif ilişki değerin özünü 
oluşturmuştur. 

Smith'te değişime konu bir ürün iken Menger'de şeyle birey arasındaki 

subjektif ilişkidir. Klasiklerdeki değişim değeri ürünün içinde zaten var iken 
Menger'de değer mübadele esnasında ortaya çıkmaktadır. Değer bir ölçü 
olmaktan çok artık bir ilişki biçimidir 

Değerle nedret hali bireyin sübjektif algılaması ile doğrudan bağlıdır. 
Birey için faydası olan malın aynı zamanda bu birey için değeri malın nedretine 
bağlı olmaktadır. Faydanın değer oluşturması bu durumda tümü ile nedret ile 
orantılıdır. Bu durumda rasyonel bireyin iktisadi duruşu nedret durumunun 
yarattığı tatminsizliği giderme diğer bir deyişle tatmini en üst düzeye 
çıkarmaktır. Menger'in felsefesindeki Aristotelesci nedensellik değer 
probleminde de işlevsel olmakta sübjektif değerin nedeni ihtiyaçlar 
o lmaktadır. 62 

Malla ihtiyaç arasındaki ilişki artık teknik ve objektif bir ilişki değildir. 
Değer bu durumda klasiklerden çok farklı olarak özel kimi malların özel bireyle 
ilişkisi olmaktadır. Değer tümü ile mübadele esasına dayanan piyasacı olarak 
nitelendirilebilecek bir içeriğe kavuşmuştur. 

IV. iktisat biliminde soyutlama ve rasyonalite hipotezi 

1. Bilimsellik ve soyutlama 

Nedret ile sınırsız ihtiyaçların çelişkisi iktisadi analizin temel olgusu, 
iktisadi rasyonalite ise modem iktisat teorisinin temel hipotezi haline gelmiştir. 
Rasyonalite bu aşamada artık çoğul anlamından koparılmış ve hesap anlamına 
indirgenmiş durumdadır. 

19. yüzyılın ikinci yarısına doğru neoklasik kurarn egemenliğini 

sağlarken rasyonalitenin rasyoden uzaklaşması iktisadi evrenin belli bir 
aşamasına denk düşer. Lange'ye göre bu süre kapitalist işletmenin mantığı ile 

61 Campagnolo, s23. 
62 Beraud, cilt: III. 
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örtüşür. 63 Weber'de aynı şekilde rasyonaliteyi hesapla ve ekonomik sistemin 
geldiği aşama ile ilişkilendirir. 64 

Neoklasik kuramın egemenliği, iktisadi amaçların ölçülebilirliği ve nicel 
hale getirilmesi ile rasyonalite, değer yargıları ve sağduyu ile ilgili içeriğinde 
uzaklaşırken salt hesap boyutuna indirgenmiştir. Benthamyen faydacılıkla 
başlayan süreç bugünü ciddi bir şekilde etkilemiştir. Rasyonaliteden iktisadi 
rasyonaliteye geçiş olarak da adlandırabileceğimiz bu süreç Bentham'la 
başlamış özellikle klasiklerden neoklasiklerle geçişle somutlaşmıştır. 

Smith'yen metafor tarihsel bir süreç için Hegelyen bir idealizmi 
anımsatırcasına tanrısal bir projenin gerçekleştirilmesi anlamında iken 65 XIX. 
yüzyıl ekonomistleri bilimsel olmayı homo economicusun rasyonalitesini 
genişletip açmakta bulmuşlardır. Cournot ve Gossen'la başlayan süreç 
klasikierin homo economict.ıs varsayımı ile kristalleşmiştir. Aynı zamanda 
ekonominin politik ve felsefi süreçten koparılmasına denk düşen bu süreç 
bilimselliği homo economicus soyutlaması ile somutlaştırmıştır. 

Fizik bilimlerin sonuçlarına ve sağladıkianna imrenen sosyal bilimciler 
metodolojik bir benzer yaklaşımla aynı sonuçlan yakalayabileceğini 

düşünmüşlerdir. Fizikçinin laboratuvarda sağladığını iktisatçı soyutlama 
yönteminde bulmuştur. İlk aşamada gerçeğin en basit ve tipik elementlerine 
indirgenmesi olarak özetleyebileceğimiz soyutlama daha sonra bu saf hale 
getirilmiş tiplernelerden somut özel bir duruma geçişi ve uygulamayı 

sağlayacaktır. Aslında hiçbir zaman gerçekte var olmayan bu durum teorisyene 
belli bir özgürlük alanı sağlayacaktır. İktisadi olguların nihai amacını 
rasyonalite prensibi ile hareket ettiği varsayılan bireyler düzeyinde açıklayan 66 

neoklasik kurarn için bu yöntem bilimsel kurgulamaların özünü oluşturmuştur. 
Hipotetikodedüktif yöntem bir yandan da iktisactın matematiksel bir nitelik 
kazanması ve nerede ise iktisactın matematiğin bir dalı olmasına zemin 
hazırlamıştır. Sağduyudan rasyonele, oradan iktisadi rasyonaliteye geçiş 

matematik ile bütünleşmiş, soyutlama analizin kalkış noktasını oluşturmuştur. 

2. Menger ve Walras'ta soyutlama ve iktisadın "bilim" olma 
serüveni 

Saf bir ekonomi bilimi oluşturmayı özellikle amaçlayan neoklasik kurarn 
amaçlar düzeyinde değil araçlar düzeyindeki rasyonalitenin bireyin faydasını 
optimize eden eylemini mümkün kılacağını öngörür. Rasyonel davranış veya 

63 Mouchot, 2003, s.429. 
64 W eber, 1995, s.415. 
65 Prevost, 2001, s.28 
66 Guerrien, 2002, s.37. 
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homo economicus soyutlaması araç amaç uyumunun analizde varlığının 

tescilidir. Kurarn bu yöntemi özellikle Menger ve Walras'la kazanmıştır. 

Mill'den Menger'e oradan Walras'a, Pareta'dan Samuelson ve Von 
Neumann'a değin homo economicus hipotezi neoklasik kuramın temel 
duruşunu oradan da çağdaş iktisadın teorik yaklaşımını vermektedir. 

Soyutlamanın ekonomi politikte kaçınılmazlığından bahseden Mill67 

homo economicusun zorunlu bir yöntem olduğunu belirtirken Men ger' de 
gördüğümüz değer kuramı temel bir postüla ile oluşur; "Teorik bilgi, teorik 
araştırmanın sonucunda oluşur ve ampirik bir gerçeklikle sınanmamalıdır çünkü 
saf alkol, saf altın, gibi sadece çıkarlarını takip eden insanlar sadece zihnimizde 
mevcuttur. Bununla birlikte doğru yasalann elde edilebilmesi için gerekli teorik 
yönlenme bu sonuçlara ihtiyaç gösterir." 68 

Bilgiye ulaşma yolu görüldüğü gibi Menger'de örneğin Bacon'dan 
farklıdır, kendisi de soyuttur ve ancak ele alınan olayları yansıtabildiği için 
deneyle sınanamaz ancak bilimlerin tümü ile, bilimlerin işbirliği ile elde 
edilebilir. Doğruluğu henüz savunulmamış ilk idea, varsayım ve kuramsal 
öneriden mantıksal çıkarım yolu ile sonuçlar üretmek, dedüktif metodu 
kullanmak her ne kadar daha sonra Mises tarafından öyle 
değerlendirilmeyecekse de Menger için deneysel gerçekçiliğin ötesinde bilimsel 
bir metottur. 69 Menger için gerçek, yanıltıcı olan ampirik gerçekçiliğin 
ötesindedir. Gerçeğin teorik olarak kavranması ancak gerçeğin basit ve tipik 
unsurlarının soyutlanması ve varsayılması ile mümkün olur. Menger ekonomi 
biliminin iktisatçı tarafından kavramsallaştırılmış ajanlardan türetildiğini ileri 
sürer. Bu ajan örneğin Gossen'da mutluluğunu anlık olarak bulan ve 
hesaplayabilen bir varlıktır. ·Gossen bireyin bu yolla "marjdaki " hazzının da 
hesaplanabilir olduğunu söyleyecektir. Haz Gossen'de her türlü moral kriterin 
üzerindedir. Bu birey tüm hazzı maddi tatminde bulur. Ekonomist bunu ölçen, 
hesaplayan kişidir. 

Çağdaş iktisat teorisinin öncüsü Walras'ın metodolojisi Menger'le en az 
ortak noktaları kadar farklılıktar da ,gösterir. İktisada "gerçek" "pür" bir 
bilimsel nitelik kazandırmak isteyen Walras, J. Lallement'in deyişi ile ne 
normatif, ne de pqzitif olan saf bir teori oluşturma çabasındadır. Bu diğer bir 
anlamda piyasa r, ekonomisinin yaşama olasılığının ve etkinliğinin 
araştırılması dır. 

67 Mill, s.54. 
, 
68 Menger, s .lS. 
69 Aimar, 2003, s.l5. 
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Bilimi, sanatı ve morali birbirinden ayıran Walras 70 sanatın öneride 
bulunduğunu, bilimin ise gözlemlediğini, tasvir ettiğini ve açıkladığını 71 

belirtir. Değişim değeri teorisi ve sosyal zenginliği merkez alan safbir ekonomi 
bilimi oluşturmayı amaçlar. Bu bilimin hatta matematiğin bir dalı olması 

gerektiğini ileri sürecek kadar inançlıdır; "Eğer saf ekonomi politik, mekanik 
gibi, hidrolik gibi saf· bir fizik bilimi olacak ise matematiği kullanmaktan 
etkilenmeyecektir. "72 Dönemin fiziği ile saf ekonomi politik arasında Walras 
benzerlik kurmak istemektedir, "Ekonomi ve mekaniği" isimli bir makalesinde 
şöyle der: "eğer hacimiere ve güçlere denk düşen bu kavramlar aynen fayda ve 
nedret gibi sadece hi potetik bazı kavrarnlara verilmiş isimler değilse ..... aynen 
bunun gibi fayda ve nedret, arzın ve talebin nedeni olacak, ve buradan mübadele 
sırasında değer çıkarımı yapılacaktır. Matematik bu ölçülebilir olguların bir dili 
olacak ve iktisat aynen mekanik gibi astronomi gibi matematiksel bir bilim 
olacaktır. 73 Newton'un Walras üzerinde de etkisi güçlüdür. Açıklanmayan, 
soyutlanan ama tüm analizin üzerine kurulduğu asli bir olgu Walrasçı anahzin 
temeli olacaktır. Safbilimi gözlemlerne ve tasvir süreci olarak niteleyen Walras 
mübadele değerini de buradan yola çıkarak iradeden bağımsız doğal olarak 
oluşan ve ölçülebilen olarak tanımlar. 74 

Saf ekonomi kuramında, rekabet Walras için metodolajik bir nitelik taşır. 
Rasyonel olarak tanımladığı matematiksel metodu ile deneysel olanın 

karşısındadırlar. "Kuşku duyulmaması gereken fizik-matematik bilimlerin 
deneysel mekanlarını, tiplernelerini burada yapar yapmaz terk ettikleridir.Bu 
gerçek tiplerden kendi inşa ettikleri ideal tipiere soyutlama yolu ile ulaşırlar ve 
bu tanımdan yola çıkarakapriori tüm kanıtlarını oluştururlar. Daha sonra deney 
rnekanına onay için değil elde ettikleri sonuçları tatbik etmek için dönerler. 
Ekonomi politikte mübadele kişilerini deneyden alacak, bu gerçek kişilerden 
soyutlama yolu ile ideal tipiere ulaşacaktır. Deneye geri döndüğünde sadece 
sonuçların tatbiki için dönecektir. Böylece ideal bir piyasada ideal bir arz ve 
talep düzeyinde kurulan bir ilişkinin sonunda ideal fiyatlara ulaşmış olacağız. 
Sonuçta bir geometrici gibi bilimin bilim için yapılıp yapılmayacağına karar 
vermek bilimcinin işi olacaktır. Ama bu gerçekler göreceksiniz ki çok önemli 
sorunlara çözüm bulunacaktır. 75 

Walras'ın kullandığı bu dedüktif yöntemde ilk aşamada görüldüğü gibi 
tipler ideal dir. Burası çok önemlidir. Çünkü ikinci aşamada, saf teorinin oluşma 
aşamasında tümü ile soyut ve rasyonel bir dünyada bu tipierin gerçek dünya ile 

70 W alras, 1926, s .ll. 
71 a.g.e., s.l2. 
72 a.g.e., s.70. 
73 Marechal, s.60 
74 Walras, s.29 
75 a.g.e., s.30. 
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bir ilişkisi olmayacaktır. Deney yolu ile elde edilene, soyutlama gücü bilimsel 
bir varlık verecektir 

Hipotetikodedüktif metodu temel alan Walras Menger'den ayrılarak 

özellikle ve mutlaka metodun matematiksel olması gerekliliğini vurguladığını 
belirtmek gerekir. Soyutlamanın gerçeklikle örtüşmesi ise hiç önemli değildir. 
Geometrici eleştirilmediği gibi eğer iktisat da bilim alacaksa bu niteliğinden 
dolayı eleştirilmemelidir. 

Walras, sınırlı ve faydalı şeylerin mübadele değerini oluşturabileceğini 
ileri sürer. 76 Piyasada oluşan bu olayın doğal ve gayri iradi niteliğinin bu 
olguyu tıpkı doğal olaylarİn analizine benzer bir analize tabi tutulması gerektiği 
sonucunu doğurduğunu vurgular. Piyasa olgusunun bu doğallaştırılması 

Walras'ı yine soyutlamaya ve analizinde kısıtlamaya itecektir. Teorik çalışmada 
üretici ve tüketici tercihlerinden çok genel olarak mallara ilişkin faydaların 
oluştuğu bir mübadele sistemi esas olacaktır. Diğer bir deyişle nedret durumu 
karşısında insan eylemlerinin tümü analiz edilecektir. 

Walras'ın hipetetiko -dedüktif dünyası insanlarla insanların değil şeylerin 
ilişkisi ile örülüdür ve analizi bireysel tercihten çok insan eyleminin özünün 
kavranması ile ilgilidir. Örneğin azalan fayda karşısında üretici ile tüketicinin 
davranışları ortaktır ve hesaplanabilir. Denge fiyatı bireylerin tanırnma dayanan 
matematiksel bir ifadedir. 

Neoklasik kurarn iktisadi rasyonalite hipotezini analizinin merkezine 
oturtarak yetkinleşmekte, olgunlaşmaktadır. Tercih edilen bilimsel yöntem ise 
ister istemez yeni tartışmaları getirecektir. Çağdaş iktisatçılar bundan 
etkilenerek hipotezde kimi değişmeler yapacaklarsa da bu asıl hareket 
merkezini değiştirmeyecektir. 

V. Sonuç 

İlk anlamı hesap olan rasyo önce 19. yüzyılın ikinci yarısında daha sonra 
20. yüzyılda rasyonaliteye oradan da iktisadi rasyonaliteye doğru giden bir 
süreç yaşamıştır. Mutluluğun elde edilen fayda ile özdeşleştirilmesinden, 

faydanın Bentham'la hesaplanabilir olduğu tezine giden süreç ekonomi politiğin 
bilim olma niteliğini kazandığı süreçle bütünleşmiştir. 

Bentham'ın saf ekonomi politiği kesin bir bilim yapma amacı Walras 
Menger çizgisinde neoklasik kurarn ile somutlaşmıştır. Fizik-matematik 
benzeri bir bilim olma süreci Smith'in zenginliği arttırma amaçlı homo 
economicusundan Mill'in karını arttırma endişesi ile davranan homo 
economicusuna oradan da 1870'li yıllarda rasyonel tercih kriteri ile davranıp 

76 a.g.e., s.31. 
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faydasını çoğaltınaya çalışan rasyonel bireye geçişle bütünleşmiştir. Bu 
rasyonellik süreci belli bir egoizmi içselleştirmekle beraber örneğin Dupuy'a 
göre Smith'teki anlamı ile kendi dışında diğerinin de dikkate alınmamasını 
gerektirmemektedir. Benthamyen egoizm yaklaşımında da altının çizilmesi 
gereken, faydacılığın öncelikle bir etik doktrin olduğu, açıklayıcı bir teori 
olmadığı 77 daha sonra da, faydacı doktrin ile bireyin ve aynı zamanda toplumun 
mutluluğunun arttınlmasını amaçladığıdır. 

19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı rasyonalizme geçişin krizi olmuş, aynı 
dönem ekonomi politiğin üretim ve bölüşüm teorisinden ihtiyaç güdüsü ile 
sübjektif davranan bireylerin mal mübadelesine sahne olan piyasanın bilimine 
geçişine tanık olmuştur. İktisat bilimi açısından son derece önemli olan bu 
aşamada tüketici davranışının açıklaması fayda ile yapılmış ve fayda bir tercih 
kriteri olarak ele alınmıştır. Daha sonra kimi neoklasiklerin faydacılık felsefesi 
ile bağlarını koparına isteklerine rağmen neoklasik teori ile faydacılık felsefesi 
arasındaki bağlar açıktır. 78 Maıjinalistlerle birlikte 19. yüzyıl sonuna doğru 
belirginleşen bu ilişki ile, diğer bir deyişle faydacılık doktrinindeki kavramların 
kuramın öncüleri tarafından kullanılmaya başlanılması ile bir yandan da 
ölçülebilirlik kriterine yanıt aranmıştır. Aynı süreçte genel denge modelinin 
temelindeki rasyonel ekonomik eylem, saf bilim qluşturmada asli unsur 
olmuştur. Fizik bilimiere öykünerek, gerçekten tümü ile kopuk değil ama ondan 
değişik, etkin pratiğe kapalı, bir anlamda ideal bir gerçeklik arayışına giren 
iktisat bilimi faydanın maksimizasyonunun formelleştirilmesinde kendine 
gerekli varsayımlar için başvurduğu soyutlamada bir homo economicus, bir 
rasyonalite yaratmıştır. Başvurulan homo economicusun çelişkilerine ve onun 
yarattığı analiz güçlüklerine rağmen temel hipotez neoklasik kuramda 
etkinliğini korumuş ve bu yalıtılmış, soyutlanmış, idealize edilmiş gerçeklik, 
söz konusu yöntem ile birlikte iktisat biliminin 20. yüzyıl serüvenini, gelişimini 
belirlemi ştir. 

Ele alınan rasyonalitenin belirli amaçlara varmayı sağlayacak 

enstrümantal bir nitelik taşıyor olması bu amaçların önceden rasyonel 
olduğunun varsayılması ile mümkün olmuştur. Bu da özgürce seçim yapan 
birey varsayımı ile açıkça çelişmiştir. Diğer yandan sağduyulu bireyden 
rasyonel bireye geçişte rasyonalitenin içerdiği yeni anlam bireyin tüm 
amaçlarının parasal kazanca indirgenmesi ile mümkün olmuştur. İnsanların 
takip ettikleri amaçların ölçülememezlikten ölçülebilirliliğe geçişi ancak bu 
sayede gerçekleşebilmiştir. Tartıştırıcı, geniş açılı sağduyudan, hesaplayan 
rasyonaliteye geçişle insan ölçemediği amaçlarının hepsini terk etmiştir. 

77 Guerrien, Vergara, 1995, 18-30 
78 Schumpeter ,cilt: III. 
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Rasyonel davranış bu aşamada ters sav ile yola çıkmasına rağmen bireyi 
böylece bir otomat haline getirmiştir. 

Kuramda varılan sonuçlar normatİf nitelikli olmasına rağmen bilimsel 
oldukları savını taşımaktadırlar. Ayrıca faydacılığın pareto optimali anlamında 
en çok kişinin mutluluğunu hedef alıyor olması onun sadece liberallere değil, 
sosyalist sistemin üstünlüğünü savunan birçok marksiste de felsefi dayanak 
olması sonucunu doğurmuştur 

Sonuçta hayal gucunun, alışkanlığın, sempatinin yerine geçen 
Benthamyen hesapçılık ve <<ratiocination>> ile başlayan süreçte iktisat kendini 
sosyal bilimler familyasından kopartmaya çalışmıştır. 

Kendini diğer sosyal bilimlerden ayrı ve bir anlamda üstün görmenin 
meşruiyeti iktisatçılarca ileriyi tahmin edebilme yeteneğine sahip olmalarında 
gösterilmiştir. Bu süreç bilimi parçalara bölmüş Mine'in deyişi ile iktisat 
"balkanlaşmıştır". Bilimsel alan bölünmüş, mikro alt alanlarda çalışan 

uzmanların kendi dışında olan bitenden haberdar olmaları mümkün olmamıştır. 
Buna karşılık kurarn tüm sofistike, göz kamaştırıcı karmaşık modelleri ile bile 
görülmektedir ki kendine biçtiği misyonu yerine getirmekte zorlanmaktadır. 
Tahmin ve gerçekleşme rakamlarının karşılaştırılması bu önerımızı 

doğrulamaktadır. Çağdaş iktisat homo economicus varsayımında yaptığı 

düzenlemelerle temel hipotezin eksikliklerini gidermeye çalışmıştır fakat temel 
hareket noktası değişmemiştir. İleri derecedeki soyutlama ve diğer sosyal 
bilimlerden kopuş dünyayı kavramada zafiyet yaratmıştır. 

Batının iktisadi ve felsefi düşünce tarihine damgasını vuran sağduyudan 
rasyonalizme geçiş sürecinde iktisat bilimi yetkinleşme olgunlaşma savı 

taşımıştır. 79 

Bir açıdan doğru görünmek ile birlikte soyutlamaların, mikro bilim 
alanlarında uzmanıaşmanın Hayek'in deyişi ile bir modelleştirmeye 

gelemeyecek denli kompleks olan sosyal olguların algılanmasını kanımızca 
aslında zorlaşmıştır. 

İktisat bilimi tüm ideallerine karşın toplumun işleyişini tümü ile kavrayan 
mekanizmaları geliştirememiştir. Çağdaş iktisatçı, iktisat biliminin 
kurucularının tamamen tersine gerçekle bir ilinti kurma endişesi taşımadan 
mikro çalışma alanlarının içinde kaybolmuştur. Global bir duruştan yeni deyim 
ile vizyondan yoksundur. Sosyal ve ekonomik bütünlüğü bir Smith, bir Keynes, 
bir Marx gibi kavrama endişesinden genel olarak uzaktırlar. 

Bilim olma amacındaki iktisat moral misyonunu tümü ile 
kaybetmiştir. 

79 Latouche, 2001, s.68 
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