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İktisat biliminin görevi, görgül (emprical) toplumsal gerçekliği
,gözleyip betimleyerek, iktisadi olgular arasındaki nedensel ilişkileri
çözümlemek ve açıklamaktır. Bilimsel amacımız, bize, gelecekteki
olayları önceden görme ve önlem alma gücünü yeterince kazandıra
cak, isteklerimizi usa .uygun olarak · karşılayabilecek bilgiyi, bu dünyaya ilişkin bilgiyi oluşturmaktır. Kaygı ve isteklerimizin neler -Olması
gerektiğinin belirlenmesi ise bilimin dışında kalır. Bakışımızı tarihin
gerilerine, çeşitli · bölge ve kültürler üstüne çevirdiğimizde, birçok
farklı tarzda toplum gün ışığına cıkmış olur. Cözümleme·li çalışma
mızın önemli bir adımı, birçok türde· düşsel toplum yaratmak ve· çözümlemek, soyutlamalarla kuramsal modeller kurmaktır. Ancak, bilimsel çalışmanın sonuçlarından, siyasal bakımdan bir başkasına yeğ·
leneb.i lir gerçek ya da düşsel tek bir toplum durumunun çıkarılamaya
cağını önerme olarak ileri süreceğiz.
· Kuşkusuz,

bu, iktisadi araştırmanın sonuçlarının siyasal görüşle
önem taşımadığı anlamına gelme.z. Bu gibi
görüşler, toplumun o günkü durumuyla ilgilidir. Varolan durumun
korunması ile ilgili istek ve öngörüleri ya da onun farklı yönlere farklı
yöntemlerle değiştirilmesini kavrarlar. Bu nedenle, bütün siyasal tartışma olgular ve olgular arasındaki nedensel ilişkilere ilişkin belirli
inançları gösterir. Siyasal savaşımda iktisadi sorunlar önemli bir yer
tutar; iktisadi kanıtlar da sürekli kullanılır. Siyasal görüşlerin içerdiği
değer yargılarının tersine~ bu kanıtlar nesnel eleştiriye duyarlı olup,
bilimsel çözümleme ile onların doğruluğu ya da yanlışliğı gösterilebilir. Ayırdedilmeksizin bunların tümüne ek olarak gereksinim duyulur.
rin

oluşması bakımından

(*) Gunnar MYRDAL, The Political Element in the Development of Economic
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Bilim, siyasal görüşlerle ilgili olarak bu temeli koymakla smırları
nı aşmış olmaz. Değer yargılarında mantıksal çapraşıklık yoktur. Bununla birlikte, gerçekli kle ilgili tasarımlarımızın oluşumunda psikoloj ik
bir rol oynamaları, gerçek anlamıyla bilimsel eleştiride direnme k için
verici gö~
ayrı bir nedendir. Gerçekliğin imgelem emizdek i heyecan
görünüş
bu
ve
demekte
kaynağı'
rünüşüne, bilimada mlan 'öznel hata
yan tutmaya yol açmaktadır.
Siyasal tartışmanın bu anlamda daha usa yakın yürütülm esi gereğinden kim kuşku duyabili r. İktisat bilimi, olgularıyla olgulara rasr
nedensel ilişkilerle ilgili siyasal savaşımda bu kanıtları yansız eleş
tirinin buyruğuna vermekle siyasal alana önemli bir katkıda bulunabilir. Çatışan siyasal görüşlerin kaynağı, geleceğin olası en iyi toplumu ile onu güvenceye alacak uygun siyasa üzerinde çeşitli değer
olarak biyargıları değil, gerçek toplums al koşullar hakkında öznel
çimlenmiş ve bu nedenle de çarpıklaşmış inançlardır.
veri bir araçla belirli . siyasal bir sonuc alma . olasılığı
üstünde bilimsel öngörüle rde bulunma k olanağı genellikl e tam anlagözden
mıyla vardır. Veri bir siyasal önlemin yarattığı yan etkilerin
her
akışta
al
Toplums
dir.
verilmeli
önem
büyük
da
kaçırılmamasına
.
ıdır
bağlantıl
da
olgularla
bütün
öteki
olgu şu ya dd bu bakımdan
olup,
ş
kurulmu
biçimde
İçerilen nedensel ilişkiler öylesine şaşırtıcı
mede daha
bunları görebilm ek öylesine zordur ki, bilimsel çözümle
çok yapılan, onların göründü klerinde n çok farklı olduğunu bulup çı
karmak olmuştur. Bu bakımdan, dolaysız etkiler gözardı edildiği sürece, tastama m doğrulanıyor görünen siyasal bir önlem, işin içine
bütün iktisadi etkiler katıldığında, ayni siyasal değer yargılan kümesine göre saçma (absurd) durumuna sık sık düşmektedir.
Ayrıca,

Siyaset bilimi, Gerç.ekleşe6 ile Gerçekleşebilecek Olan'ın sınır
landırdığı ve tümüyle bu nedenle iktisat biliminden yardım bekleyen
bir sanattır. Siyasetb ilimci pek haklı olarak, ·g erçektek i durumun ikbakımından,
tisatçı tarafından açıklanması ve ayni yola çıkış noktası
ni umagerektiği
esi
belirlenm
in
etkilerin
ın
olası farklı hareket tarzların
ır.
zorundad
k
etmeme
cüret
bilir. Ancak bilimadamı bundan sonrasına
bir
başka
Daha da ileriye gitmek lsterse, bilimin işine yaramayan
öncüller :kümesine gereksinimi olacaktır : Siyasal bakımdan arzulanan etkilerin ve bunları gerçekleştirecek araçların seçiminde bu ön·
cüller ona yol gösterec ilik edebilirler.
Burada ele alınan yöntemb ilimsel yaklaşımın, bu kitabın yaza 146·

da açıktır. Tersine, şöyle böyle yüz yıldır iktisat
kuramında geçerli resmi görüşü vermektedir. Gençliğinde yazdığı parlak denemelerin beşincisi olan «Siyasal İktisadın Tanımlanması ve
Araştırma Yöntemi Üstüne» (1) adlı yapıtında John Ştuart Mili, iktisat
biliminin alanını, olan ve olası'nın incelenmesi olarak sınırlamak istedi. Senior da, yeniden ihdas edilen Oxford ikt.isat profesörlüğüne
2
geldiği zaman verdiği ilk derste ( ) aynı görüşü ikna edici bicimde
savundu; daha · sonra yazdıklarında da ayni tezi yinelemekte bıkıp
usanmadı (3 ). İktisatçıların vardığı «Sonuçlar her ne zaman genellik
kazanır ve gerçeğin kendisi olursa, tek sözcüklük bir öğüt verme yetkisini dahi iktisatçıya tanımayacağını (4 ) acık seçik l5elirtti.
rına

öz,gü

olmadığı

Büyük klasik yazarların sonuncusu olan Cairnes ise· daha kesin
bicimde noktayı koydu (5 ). Cairnes.'ye göre siyasal iktisadın maksacfi
«elle tutulur sonuçlara varmak, belli bir tezi kanıtlamak bir uygulama
planının s.avunuculuğunu yapmak değil yalın olarak, ışık tutmak, doğanın yasalarını bulup çıkarmak, hangi olguların birarada bulundu6
ğunu, hangi nedenlerin hangi sonuçları yarattığını göstermektir» ( ).
Cairnes, ·siyaset bilimi ile ilişkisi bakımından iktisot biliminin yansız
olduğu ve bu nedenle «birbirine rakip çeşitli toplumsal planlar» ar.asında birini ya da öte~ini :tutma durumunda olmadığı görüşünü
savundu. İ~tisat, tıpkı, demiryolu yapımı ile ilgili çeşitli yöntemler karşısında mekanik biliminin ya da çeşitli sağ·lık projeleri karşısında kimya biliminin yansız olması ölçüsünde yansızdır. Zihninin bir köşe
sinde bu ilkelere sürekli bir yer vermeyen yazar, «konusuyla vaJ<ından
ilişkili düşüncelerden eşitlik ve· yanlılık düşünc-elerine kayma eğili·
miyle sürekli karşı karşıyadır ... Kendini konu üstün - yoğunlaştırmak
o runla
yerine, belli ilkelerden belli olgulara varılacağı kuralına göre, s_

1
( )

(2)

Essasys on Some Unsettled Questions of Political Economıy, 1844.
An lntroductory Lecture on Political Economy, 1826.

Encylopadia Metropolitana, 1836'da'ki 'Siyasal i'ktisat' maddesi; 1850'deki
ikinci basıda madde !başkadır. Ayrıca, Four lntroductory Lectures on Political
Economy, 1852; ve lndustrial Effiency and Social Economy, ed. Levy, New York, 1928.
Political Economy, 6 ncı bası, 1872, s. 3.
(4 )
(3 )

5
The Character and Logical Method of Political Economy, Theoretical and
( )
Applied, 1873; ve Some Leading Principles of Political Economy, Newly Expounded,
1874.
6
The Character and .Logical Method of Political Economy, 3 üncü bası, 1888,
( )
s. 34.

147 .

toplumsal refah ve doğal eşitlik · ile tutarlı- .
sürdürür; bir toplumsal düzenlemeyi doğ
ruladığında ya da doğrulayacak yola girdiğinde geneMikle iktisadi
bir sorunu çözdüğü düşüncesiyle kendini kandırmayı da başarın> (7).
ilgili

olguların varlığının

ğının nasıllığını açıklamayı

9
Benzer görüşler Bag,ehot (8 ), Sidgwick ( ), John Neville· Keynes (1°)
ve başka yazarlar tarafından da dile· getirildi. Aynı bakış açısını, gü·
nümüzün iktisat ders kitaplarında hatta yaygın kitaplarda değişik biçimlerle görüyoruz. Bu bakış açısı, özünde, bütün iktisatçılar için onur- lu bir heyecan ortaklığını, bulundukları uğraşıyı gerçek bir_biı'im olarak
görme arzusunu ortaya koyar.

ki, iktisatçıların, bir bilim olarak siyasal iktisadın sınır
lamaları üstünde genel olarak tam bir anlaşma içinde görme·le(i, so·rUnu berraklaştırmak şöyle dursun, daha da cetre.filleştirmektedir. Butan ıkşız bildiğimiz tek şey, Qeçen yüzyıl boyunca bilim adına konuşan
iktisatçıların toplumsal bakımdan kaçınılmaz gördükleri · görüşlerinin
havada kaldığıdır. Onların düşünce biçimleri genel «re·fah»ı düşüre-:
cek olduğunda ya da iktisadi yasaları örtük olarak «gözardı» eder
(hatta bu yasaları «çiğner» 'infringement'» ) olduğunda, hesaplarını,
bilimsel bulgulara dayanarak ve ivedilikle iktisadi bakımdan «arzu
edilen» in ya da «doğru (right)» olanın yönünde yapmaya giriştiler. .Ne
istediklerini açık seçik koymadıkları yerde bile, iktisadi çözümlemenin,
yalnızca, gerçe·k ya da olası olgulara ilişkin ortaya konabilir düzenlilikler ve yinelenimıler (recurrences,) anlamında yasalar değil norm~
lar anlamında velut (yielding) yasalar da koyma gücünde olduğu düşüncesini, vardıkları sonuçlar yanlışsız olarak örtülü biçimde taşır.
Ne

yazık

Bu bakımdan «serbe$t rekabet» kuramı, yalnızca, iktisadi ilişki
lerin, özgülleştirilmiş be·lirli varsayımlar altında çalışmasının biiimsel
açıklamasına adanmamıştır. Aynı zamanda, «toplam gelir»i maksimum ya da toplumsal toptan olarak «ihtiyaçların tatmini>>ni olabilen
Op. cit., s. 32.
The Postulates of English Pohttcaı Economy in Economic Studies, posthum.
ed., ed. Hutton, 1879. Almtılarımız, 1895'teki 2 nci basıdandır. Bagehot şöyle diyor:
«Ancak bu- bilimin amacı çok daha alçakgönüllüdür; şu ve şu nedenler şu ve şu
sonuçları yaratır, der ve orada durur. Bir ahlôksal ·değer yargısı getirmez, bunu
daha üst bir bilime bımkır; bu durumda ne olmalı ve ne olmamalıya yanıt vermek
(7)

( 8)

da·ha zordur.»
Principles of Political Economy, 1883.
( 9)
Scope and Method of Political Economy, 1891.
( 10 )
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en yüksek noktad a sağlayacak bu hipotet ik (varsayımlı) koşullar
ın
bir tür kanıtını getirir. Böylece, «serbe st rekabet», mantıksal ve
olgusal düzeylerde, soyut bir varsayımlar dizisinden çok, ölgulararası
nedensel ilişkilerin kurams al çözümlemesinde bir araç olarak kullanılıyor duruma gelir. Siyasal bir de'Sideratum olur.
Benzer bicimde,
bölgele r ya da ülkeler arasında sermaye hareke tleri ve işgücün
ün
dağılımının tartışılmasına; «ortak iyi» (common good)»,
«genel refah»
ya da «dünya ekonomisi» acılarından girilir. Kuraml ar «nüfus optimum» unu kurmak üzere yükseltilmiştir. Benzer olarak, ilkeler
de,
vergi bölüşümünü «doğru», «hakça» ve . «eşitlenebilir (equitable)»
yapmak üzere oluşturulmuştur. Gerçek ten günümüz kamu maliyes
i
kurami, genellik le koymamız gereken vergi sistemi ni biçimle yen öğ
retilerin bir parçası olarak incelen mekted ir.
Burada ki örnekle rimizi, iktisadın bu kitap boyunca başta ilgimiz
olmada süregid ecek olan okulund an seçiyoruz. Ancak Alman tarihçi
okulu, · benzer olarak, · nesnel bir toplums al . siyasal oluşturma girişi
minde bulunmuştur. Klasik gelenek teki iktisatçılara karşı bu okuldan
gelen eleştiri, onların per se normla r koymalarına karşı değil, a priori
soyut düşünce biçimle rine ve klasik yazarla rca benimsenen normat
if
yanla_rıdır. İşte bu, Birleşik Devletl eri'ndek i çağcıl kurumc u okulun
dayanaklarını tastama m ortaya koyar. Bu yazarla r,
tarihçi okulun dile
getirdiği eleştirileri yeniden yükselt tiler. Temel normat
if yaklaşım dı
şında klasik kalıttaki hemen herşeyi eleştirdiler. Üstünd e ne düşün
dükleri pek açık seçik olmasa da, genel refah kavramının, klasik yazarlar denli, baskın etkisi altındaydılar.
İktisat bilimini n araştırma ilkeleriy le uygulaması arasında goru·
nür bir boşluk vardır. Bir yandan, iktisat bilimini n toplums al yaşamı
yalnızca gözlediği ve farklı koşullarda olayların nasıl
olması gerektiği
ile ilgili bir müdahale öngörmediği belirtilir ken öte yandan uygula··
moda, her iktisatçı böylesi müdah aleler önerir. Ve çeşitli özgül kuramlar, çoğu kez, hizmet edilmek istenen amaca göre düzenle nir. Buradan varılacak yer ise, kabul edilenle re göre bilimse l ve nesnel olan
bir kuramd an siyasal sonuçla r çıkmasıdır. İktisat bilimind eki «gözlem
»
ve «olgu» terimle ri bilimsel termino lojinin başka yerde· taşıdıklarıyla
sanki aynı anlamı taşımiyor görüne cektir. İktisatçıların, · gerek nesnel
gerekse gözlene bilir bir değer yarg!lc:ın yumağı aradıkları görülm
ektedir. Yüzyıllar içinde de bir yana atılma olana ·ğı olmayan epistem
o·
lojik ilkelerd en konuşmamız belki doğru değildlr. Anlaml an değişir·
ken, aynı kalan yalnızca sözcük ler olabilir.
·,- ~
"".~
;

'
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Peki 0 zaman iktisat bilimini siyasal sonuçlara ulaştırabilecek bu
olasılıklı uyarıların anlamı nedir? Gözlenebilir olgular sınırı içinde kalan nesnel bir değer yargıları yumağının varlığına inanılırsa, o zaman,
yazarların, bilimin tek ilgisini, gerçek va da gerçekleşebilir dünyanın
gözlem ve açıklaması olarak koymaları ve bu gözlem ve açı·klamanın
siyasal öğüt verme gücünün ulaşamayacağı bir yer olması onları
neden kaygılandırıyor? Eğer gerçekten, bilimsel olarak ortaya konabilir bu türden toplumsal değer yargıları varsa, bilimin araştırma
cıya, iktisadi olarak arzu edilenin nesnel bir tutamağını (grasp) vermemek zorunda oluşu nedendir?
Kavramsal bir çözümleme için durumun içler acısı olduğu açıktır.
Tek uygun yöntem, konuya ilişkin görüşlerin tarihsel gelişmesini, baş
langıçtan alarak adım adım izlemektir. Özgül öğretilerin çözümlemesini biz de buna göre yapacağız. Bir an için aradığımız yalnızca geniş bir prespektiftir. Fizyokratlar ve Adam Smith, mantıksal tutarlık
taki bir nedensel ilişkiler sistemi olarak gözle görülür ilk iktisat kuramına sahip olma onurunu paylaşırlar. Yaptıkları çözümlemenin ana
amacı «doğal devlet»ti: Gerçekte varolan toplumun ve aynı zamanda
varolma.sı gere. ğini sa:vundukları toplum tanımının ideal bir modeliydi
(ldecdtyp). Bu tanımdan ötürü, normatif kuralların formülasyonu, onlara göre, kuramsal çözümlemenin merkez işlevlerinden biri idi. BL·
da, onların uğraştıklari bilimi, neden rasyonel siyasadan ayırmama
ya çaba ·g österdiklerini açıklamaktadır.
Ricardo'nun ·çözümlemesinin daha çağdaş bir iktisat bilimi an. layışına doğru bir ge1işme olduğu söylenir. Ona göre iktisat biliminin
birinci sorunu, gelir bölüşümünü düzenleyen yasaları koymaktır (11 ).
Aynı zamanda Ricardo'nun kuramı temelleri bakımından henüz doğal
yasa felsefesine dayanmaktadır. Ricardo'nun «doğal yasa» terimine
verdiği anlamın, Adam Smith'in kullandığı benzeri kavramlardaki anlama bakarak, doğal bilimlerdeki anlama daha yakın, normatif teleoloji kavramlarına ise daha uzak olduğu bir gerçektir. Vurgudaki bu
ayırım, Fizyokratları izleyen Fransız yazarlarının yapıtlarında görünmektedir: Garnier, Canard ve öze·llikle J. B. Say'de. Ricardo'nun bu
yazarları incelediği ve onlara dolaylı olarak borçlu olduğu pek iyi
biliniyor. Bu borç, özellikle, çok okuyan ve felsefi sorunlarda içerilen
ilkeleri çözümlemede üstün gücü olan James Mill'edir. İktisat kuramı
( 11 )

Principles of Politica I Economy and Taxation, 1817, ed. Gonner, 1903; 1 nci
1

basıya Ricardo'nun Önsözü, s. 1.
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bakımından

onun

yaşlı

Ricardo'nun öğrencisi olmasına karşın, Mili, bu alanda
usta arkadaşıdır.

İktisat bilimiyle siyaset biliminin sınırlarını belirleme sorununu,
bu ilk kuşak iktisatçılarının gözardı etmesi, belki başka hiçbir yerde,
12
James Mill'in hayranlık uyandıran Elements of Political Economy ( )
adlı yapıtının giriş bölümünde göründüğünden daha açık seçik görünmez. Burada Mili, siyasal iktisadın devlete göre, iç ekonominin
ise aileye göre _olduğunu göstermek istedi. Bu ailenin ekonomisini
denetleyec.ek biri, 'karşılıksız elde edilemeyen mal ve hizmetlerin arz
ve talebini düzenlemek zorundadır. James Mill'e göre siyasal iktisat,
aynı sonucu, daha büyük bir ulusal ekonomi ağı içinde başarma sanatıdır. Bu, doğrudan doğruya, Adam Smith'in kutlanası açıklamasının
değişik bir biçimidir. ·

·Bilim ile siyaset bilimi arasındaki ilişkinin kuramındaki köklü
değişiklikten, bu değişiklik onun maksatlı bir çabası olmayıp, düşün
ce tarzının rastlantısal bir sonucu da olsa, Ricardo yine sorumludur.
Kendini izleyenlerin çözümlemesini · sınırlayacak öncüller koymalarından Ricardo daha büyük bir acı duydu. Ayrıca, onun yaptığı çözümleme oldukça soyuttu . Şundan ki, açık seçik belirlenmiş bir dizi
soyut öncülle çalışmıştı. Bu durum, izleyicileri açısından, iktisadın
ikj kolu yani «bilim» ve «sanat» arasında bir ayırım yapma gereğini
doğurmuştu. Bu iki terim, Almanların «kuramsal» ve «uygulamalı»
bilim kavramlarıyla kabaca ilişkilidir. ·senior, John Stuart Mili, Cairnes,
Bagehot v.b.'den daha önce yaptığımız alıntılar, ilgimiz yalnızca, kuramsal iktisat bilimi oldukça geçerlidir. Bu ayırım, düşünce çizgisi
Almanya'da Rau'nun { 1~) yanında gelişmiş olan J. B. Say tarafından
özgün olarak konmuştur. Öüşünceyi İngiltere'de daha ileriye götürenler, daha önce başvurularda bulunduğumuz yapıtlarında, Senior ve
John Stuart Mill oldu.
Bu ayırımın özel anlamını kavramak önemlidir.· Belki daha da
önemlisi bu ayırımın niçin yapıldığını bilmektir. Ricardo'dan sonra v&
tarihçi ·okulun gölgesinde doğan tepkiye değin, _ iktisat kuramı son
derece soyut bir aygıt olarak düşünüldü. 'ikisi birarada anılması gereken Mathus ve Tooke'un tarihsel ve istatistiksel incelemelere ilgi
duydukları ve bu alandaki çalışmalarının ayrıntılı ve kapsamlı orduğu
bir ·g erçektir. Ancak, bu büyük neden, onların başarılarının pek doğru
(12ı
( 13 )

1821, s. 1. dipnot.
Lehrbuch der politischen Ökonomie, Heidelberg, 1826 - 37.
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olarak, Ric.ardo okuluna ait olamayacağını düşündürttü. İktisat kuramına uygun d_üşen yöntemin tümdengelims el ve a p·r iori olduğu savunuldu. Teoremlerin hepsi, az sayıda postüla ve aksiyomdan mantıksal süreç ile çıkarılabilecekti. Böylece Senior bunlardan yalnızca
dördünü tanıdı. Kuramın g_ücü belirlenirken, önemi de sınırlandı.
Mathus (ve kendisinden sonraki çoğu yazar), kuramın gözönüne almadığı başka nedenlerle dengelenen veri bir durumu alarak i.ktisat
bilimini bir eğilimler bilimi gözüyle gözlediğinde bu yöntemi hatırın~a
tutmak zorundaydı.
John · Stuart Mill, yöntem kuramını beşinci denemesinde ve daha
sonra «Ahlaki Bilimlen>le uğraştığı yapıtı System of Logic'in VI ncı
kitabında bunu daha eksiksiz biçimde tanımladı . Senior'un yöntem
ilkesi öz olarak aynıydı. İki yazar arasındaki ayrımlar, başlıca, biçimdeydi. John Stuart Mill ve onun izinden Cairnes, felsefede Senior' dan daha usta olan her ikisi de, iktisat kuramının «hipotetik (varsayımlı) bir bilim» olduğunu vurgulama isteğindeydiler. Herhangi bir
çıkarımın doğruluğunu yeterli varsayımlara bağladılar. Öte yandan
Seriior, varsayımların başına buyruk seçilemeyeceği üstünde durdu . .
Geçerlilik taşıyocak genelleştirmel.er görgül gerçekliğe dayanarak formüle edilmeliydiler (14 ). Senior, dört varsayımının, . gerçekliğe sıkı sı
kıya uygun genelleştirmeler olduğuna inanıyordu.
Bu vurgu ayrımı dışında, hepsi, soyut kuramdan kabaca sonuçlar çıkarmayı istemedi.kleri üstünde uyuşuyorlardı. Gerçekten, bu
tehlikeye 'korşı yaptıkları uyarı hiçbir belirsizliğe yer vermez. Siyasa
işlerine dikkat göstermelerin in nedeni, yine de, yalnızca, kuramsal ve .
soyut bir bilim olarak siyasal iktisadın, dolaysız siyasal son_uclar için
gereksinim duyulan kimi ·gfügül veriden yoksun olmasıydı (15 ).
( 14 )

Krş.

(1 5 )

' ...

Seni.ar, Four lntroductory Lectures, 1852, s. 57 dipnot ve passim.
· Siyasal iktisat bilimi, kuramsal ve uygulamalı olarak iki ana dala
ayrılabilir. Zenginliğin doğasını, üretilmesini ve bölüşülmesini açıklayan birincisi
yani kuramsal dal, çok az sayıdaki birkaç ÖQermeye dayalı olamk görülecektir;
bu ö.nermeler gözlemin ya da bilinçliliğin sonucudur ve duyar duymaz hemen herkesin düşüncelerine yakın gelmesi ya da hiç değilse önceki bilgisi içinde kavranmış olması dolayısıyla kabul ettiği önermelerdir.... Amacın, zenginliğe en elverişli
kurumların hangileri olduğunu belirlemek olan uygulamalı dal ise, çok daha çetin
bir Calışma alanıdır. Bu dalın öncüllerinin çoğu da, gerçekten, kuramsal dalın
öncülleri gibi ayni kanıta dayanırlar; çünkü, bunlar ·k uramsal dalın sonuçlarıdırlar:
- ancak, bu dal, göründüğünden oldukça farklı sonuçlar veren, te·k tek belirt!lmesi
zor, çok sayıdaki olgudan yapılacak tümevarıma bağlıdır.' Senior; An lntroductory
Lecture on Political Economy, 1826, s. 6 ·dipnot. Krş. Senior, Political Economy,
1850 (6 ncı bası, 1872, s. .124).
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Herkes çe kabul edildiği gibi, Mill, ayrıca, idrakin iraded en
ya da
zor kullanımından ayrılabilmesi gibi «bilim»in de «sanat»ta n çoğu zaman ayrılabileceğini söyledi. Birinci si olgula
rla ilgi-:
lidir oysa ikincis inin ilgisi reçete lerledi r (16 ). Ancak , iktisad
i düşünce
nin dayanağını belirlediği noktad a, iraden in, yönlendirildiğ
i amaca
göre hem rasyonel olabileceği hem de. rasyonel olması gerekti
ğinin
göster ilmesin de faydacı ahlôk felsefe sinin özüne anımsanmalıd
ır (17 ).
Bu ne~enle, tartışılan nokta, bilim ile bilim-o lmayan arasın
a .sı
nırlayıcı bir çizgi çekme k değildi. Bu durum da,
bu özel döngü de, böylesi bir ayırımın öncülle rinin tümün den yoksunlaşılıyordu.
Sorun, daha çok, iki ayrı bilim tipinin tanımlanmasıydı. Metinl erin bilinçli
olarak incelen mesi bu yorum umuzu doğrulayacaktır. Daha sonrak
i klasik
ve neo-kl asik yazarların yapıtlarında bu ·kavramın varolageldiğin
i burada belirte lim. Bu kavram , bugün bile, büyük kuram sal gelene
kteki
yolgöstericiliğin

çoğu yazarın çalışmalarında varlığını koruma
ktadır.
Başka

bir söyleyişle, ayrım bir ilke ayrımı değildir. Amaca eriş
mek uğruna, bu bütünü yle dikte etjilmişti. Tek motiva syon
olan bu,
zaman zaman gerçek ten açıktan açığa söylen di (18 ).
Bu bakımdan siyasa l iktisatçıların sınır çizgisi nin daha ötesin
e
gitmeyi üstlen mek zorunda olmaları hem doğal hem de pek
arzulanır
olarak görüld ü. Tek sınırlandırma, onların dar anlam daki
iktisat ku( 16)
Mill yazıyor: «Bilim gerçekl er koleksiy onudur; sanat ise
kurallar bütünü
ya da davranış komutları-dır. Bilim, Budur ya da Bu Değildir,
Bu olmakta ·dır ya da
Bu olmamaktadır, diye ·konuşur . Sanat ise. Bunu Yap,
Bundan Sakın, diye konuışur. Bilim, bir olguyu ele alır ve onun
yasasını keşfetmeye çalışır; sanat. :kendine bir son kurar ve bu son'u etkileye cek araçları ıkollar.'
Essa.ys on Some· Unsettled Question~ of Politica l Econom y, 1844 (alıntı, 3 ncü
basıdan 1877, s. 124).
( 17 )
il·k faydacıların baş temsilci si Bentham'ın, «bilirnıı ile
<:sanat» arasında
bu ayırımı çokça yaptığı dikkate değer.
18
( )
«Siyasal iktisadın pozitif bir bilim olarak ya da normati
f bir bilim olarak
ya da bir sanat olarak ya da bunların bir birleşimi olarak
görülüp görülmeyeceği
sorunu, bir yere değin, yalnı:?ca termino loji ve sınıflama
·sorunud ur.» J. N.Keynes,
Scope and Method of Politicaı- Econom y, 1891 (alıntılar, 3
ncü bası, 1904, s. 35'ten).
Sorun gerçekte n şudur: «Bu, ahlôksa l ve uygulamalı
incelem elerle biraraya getirilecek midir ynksa getirilm eyecek midir! Ya. da bağımsız
ca, ilk örneğin ardında
kosulup koşulmayacağı·dır. Bu seçenek lerin sonuncu su,
bilimsel amaç ba'kımından
yeğ tutulacaktır . Bir şeyi yapacak o,ımakta a·nlaşıyo
rsak, bilim dalımız daha yetkin
olacak, gerek kuramsa l gere·kse uygulamalı sonuçlarımız
daha güvenili r olaca·ktır'
Op. Cit., s. 47. Keynes, -burada, klasik yazarların bu konu
üstünde ki tartışmala
rında vardığı sonuçları yalnızca özetlem ektedir.
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daha öteye uygulamamaları· ancak 'ahlôk felsefesi'nin superimposed bilimini.n sözcüleri olmalarıdır. Daha sonra, işlerin akışında,
sorundaki bu ,genişlemeye özel olarak (hiç kimse -cev.) zorlanmaqı.
İktisat biliminde özgül bir ince elenip sık dokumaya tôbi olan, faydacılığın nesnel toplumsal felsefi henı kolayca kavranacak hem de
ramını

hoşnutlukla

kullanılacaktı.

Bu bakımdan, John Stuart Mill, sonraları, daha kapsamlı bir sorunla uğraştığında, katıksız iktisat kuramına göre daha · geniş biı
alanda çalıştığını göstermek üzere, kitabın başlığına bunu açık seçik
19
belirten bir deyim ·eklemek zorunda kalmıştı ( ). Sidgwic'k için, sınır
landırma ile ilgili bütün sorun, bir sınıflandırma sorununu azaltmaktı.
Principles of Political Economy'yi ya da daha iyisi, Elements of Politics'i okumuş olan bir öğrenci, yazarın, bilimsel açıdan -ya da, kendisinin dediği gibi, 'katıksız iktisadi ya da faydacı açıdan- siyasal
sorunları tartışmayı ve karara varmayı olanaksız görmediğini bilecektir. Zor olan tek nokta, S.idgwick'in ve başka çok sayıda yazarın,
nispeten önemsiz bir sınıflandırma sorunu üstüne niye böylesine heyecan yarattıklarını anlamaktır.
gitgide somut sorunlarla ilgilenmesi zihinlerde doğmolıydı. Bu, kuşkusuz, krsmen, _tarihselci ve kurumcu
okul iktisatçılarının klasik metinlere yaptığı eleştiriden kaynaklanı
yordu. Kısmen de, gerek özel gerekse resmi kaynaklard an sağlanan,
olabildiğince çok ve tarihsel ve istatistiksel malzemenin kullanılır duruma gelmesi, toplanması ve çözümlenmesinin sonucuydu. John
Stuart Mill'den sonrakL yıllarda ve özellikle Cairnes, Bageho.t ve Jevons'tan bu yana, çoğu iktisatçı, kuramlarını daha somutlaştırma
çabasına girdiler. Marshall, bu eğilimin başlıca sözcü~üydü.
Ayrıca,

iktisat

kuramının

gibi, «bilim»in «Sanat»tan ayrılmasına, klasik kuramın Öklid'çi soyutlamasının zorunlu bir sonucu gibi bakılmıştı. İk
tisatçıların kullandığı bilgi kuramı, olgularla idealler arasına açık bir
ayırım koymamıştı. Değer yargılarının 'nesnel olarak belirlenemeyeceği
biçimindeki seyrek görülen düşünceler güçlü bir kanıtlamayla dile
gelmedi ve temel felsefeyle de çelişkiliydi. Bu bakımdan, her nasılsa
sis,
yine de geçerli
. olduğu duyumşanan klasikler kaynaklı düsünce
temi, sağlıklı temellerden yoksun bulunmaktaydı.
Gösterdiğimiz

Principles of Politicaı Economy, with some of their Appfications to Social
( 19 )
Philosophy. 1848; Ashley basımından alıntı (1920).
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Moda, yine de, iktisatçılar için siyasal iktisadın siyasal olmayan
karakterini, giriş paragraflarında sıradan sözlerle yinelenerek sürdü.
Ancak, açıktır ki, . bu, çok kez, yazarın felsefi karmaşıklara olan yakınlığını anımsatan biçimde ve daha çok, onu, derinlikle incelenen
bir geleneğe nazik biçimde bağlayarak yapıldı. İlgili yazarlar, eski
yaygın deyimlere, pek yerinde olarak, büyük bir önem veremeyece klerdi. Bu, özellikle, klasik okulun a priori modasına daha fazla kapıl
mayan, kuramsal araştırmanın özgül konularına gelindiğinde böyleydi. Ancak, katıksız görgül araştırma ile bu deyimlerin önemi arttı ve
yine görgül araştırma ile sıkça doğrulandılar.
Ne yazık ki, özgül sorunların incelenmes inin giderek artan görgü! özelliği, temel yöntem ve ilke sorunlarına ilgiyi azalttı. Oysa, bu
sorunlar, mantıksal çelişkilerden arınmayı kolaylaştırıyordu. Bu bakımdan, biz, Pigou gibi, iktisadın, şeylerin ne olduğu ile ilgilenen pozitif bir bilim ve şeylerin ne olması gerektiği ile ilgilenen normatif bir
bilim olma.dığı tezini geliştiren bir kuramcı ile karşılaşıyoruz. Pigou,
ayrıca, iktisadi ve faydacı açıdan en olası görünen siyasal eylem tarzını rasyonel olarak belirleme sorununa, yapıtında hiç de önemsiz olmayan bir bölüm ayırmıştır (2-0). Başka bir örnek verelim: J. B. Clark'ın
kuramsal bütün amacı, serbest rekabet veri iken, herkesin, topluma
üretken katkısına karşılık gelen geliri anlamında, fiyat - oluşumunun
eşitliği sağlayacağı tezini kanıtlama çabası olarak özetlenebili r. · cıark
da, varolan kurumların, yasaların ya da geleneklerin adaletsizliği ya
da göreli adaleti karşısında iktisadın yapacak birşeyi olmadığını vur~ulamak sorumluluğunu duydu. Aynı ikili tavır, neo-klasik kuramcıların çoğunda görülmekte dir.
·
Bununla birlikte, bu ikili tavır, güvenilir eleştiriye ters düşmek
teydi. Seçkin Alman iktisatçısı Pierson, öncüller kabul edildiği sürece
karşı çıkılamayacak bu sorunun bir çözümleme sini yaptı. Pierson'un
gerçek amacı, ayırımdan da kurtulmaktı. İktisat bilimini, maddi gelişimi sağlayacak olan kuralların hangileri olduğunu söyleyen bir bilim
olarak tanımlayan eski tanımın, sonuçta, pek yanlış olmadığını savundu (21 ). Pierson, böyle bir tanımı desteklerke n, hiçbir zaman ayırı
mı getirmemiş olan eski klasik yazarlar ve onların izleyicilerin in çoğu
ile aynı safta yer almakla kalmıyor, aynı zamanda, bütün öteki ku( 20 )
( 21 )

alı·ntinın

Economics of Welfare, 1920, s. 5.
Principles of Economics, 1902 - 12, Almanca'dan çeviri. Bu ve aşağıdaki
kaynağı, Pierson'un Giriş'idir.
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da hakkını teslim etmiş oluyordu. Kendisi de bunu vurgu .. ·
Onun biricik ilgisi, kabul edilecek ve geçerli sayılacak bir bilimsel yönteıı:ıin uygulamasını genel ve yaygın duruma getirmek!i.
ramcıların

lomıştı.

Pierson, iktisadın 'bilimsel' sayılan karakterinin, dilin bir kullaolarak mantıksal buyruklar getiriyor olmasından doğduğuna
inanmıştı. Buyruk, 'birşey değerlidir' 'ya da 'birşey zararlıdır' türünden
sözlerde örtük biçimde vardır. Pierson, buyruğun gerçek bir anlamı
nın olup olmadığını, iktisat incelemesinden çıkan pratik sonucun, korumacılığın yararlı olmadığı ya da korumacı önlemlerden sakınılması
gerektiği gibi bir ifade biçimini alıp almadığını sormuştu. Kendisinden başka hiçbir yazar, değişik parasal sistemlerin, tarımsal geleneklerin, tarımsal yöntemlerin iktisadi etkilerini va da dış ticaret ilkelerini, vardığı so!luçlan siyasal davranış kurallarına dönüştürmeden ·
açıklamamıştır. Bu kuralların, bilims.el . sonuçlar toplamından başka
22
birşey olmadığı ve olamayacağının nedeni nedir? ( ).
nılışı

Pierson, önemsiz de olsa, mantığın bir sonucu olarak, 'ne olmalı'ya değin bütün düşüncelerin koşullu düşünceler olduğunu kabul
etmişti. Belli bir davranış biçiminin maddi refahı artırdığı savının dolaylı olarak anlattığı buyruklar, kuşkusuz, yalnızca, maddi refahı gerçekten arzuladığımız varsayımıyla geçerlidir. Pierson, ayrıca, siyasal
eylem bakımından başka toplumsal amaçlar düşünme olanağını do
kabul etmişti. Ancak, onun, 'iktisadi' olan ile 'toplumsal' olan arasına
koyduğu sınır, bilim ile siyasa arasındaki bir sınır değildir. Kendisinin
de vurguladığı gibi, iki siyaset bilimi arasındaki sınırdır. Dahası, sınır,
Pierson'un varsaydığından daha saydam bir sınırdır. Böyle olmakla
22
Pierson şöyle sürdürüyor: «Bunun unutulması, onların görüŞlerindeki,
( )
şimdi ·karşı çıktığımız en önemli yanlıştır. İktisat bilimi. diyorlar, bize ne olduğunu,

iktisadi siyaset bilimi (economic politicş) ise, ne yapılması gerektiğini öğretir. Ne
yapma·k gere-kir? İktisatçı, yasa koyucuya ne yapılması gerektiğ·ini dikte '1tmek
cpretini gösterebilir mi? Açıktır ki, i•ktisatçıların reçete dedikleri, şundan' daha
öte birşey olamaz: Devletin, halkın maddi refahını yolgösterici il•ke olarak almaya
kabul edilmelidir.
hazır olduğunu varsayarak, bu ya da böyle· bir davranış biçimi _
ve veri bir
başvurmadan
yasasına
iktisat
bir
genel
söz,
hiçbir
türden
Ancak, bu
gösterilmeden doğrulanamaz.
işlediğini
koşullar kümesine göre yasanın nasıl
Herşey, geri kalanların ikincil önemde oldukları argümanına 'bağlı olacaktır. Örneğin, ticaret serbestisinde·ki bir sınırlamanın servete zarar getireceği daha önce acık
seçik kanıtlanmıştı; bu da kanıtın gücü acısından yasa koyucuya şöyle bir uyarı
yapar: Eğer maddi çı·karları koruma·k istiyorsa, serbest ticaret ilkelerini kabul
etmelidir' . Op. clt. s. 5.

.1.5~

birlikte, kendi koyduğu öncüller ine bakarak, eleştirisi bütünüy le doğ
ru bir eleştiriydi. Çoğu iktisatçının, yaptıkları yöntemb ilimsel tartış
malarda çokça vurguladıkları önem ve anlamıyla, iktisat bilimi ile
ile siyaset bilimi arasına kuramsal bir çizgi çekmek olanaklı değildir.
Böyle bir sın .ırda ısrar etmek, en iyisinden, cansıkıcı bir bilgiçlikt ir.
İktisatçıların, pozitif savları tercih etmek ve · itirazlarını en azda tutmak zorunda olmaları anlaşılabilir. Ancak, çalışmamızı bilimsele yöneltmek yolunda ayaklarımızı basacak başka bir zeminimiz olmadıy
sa, hileli bir snob'luk tan kaçınmalıydık. Pierson, iktisat bilimini_n, iktisat siyasası için normlar bulma çabası içindeki katıksız pozitif bir
bilim olduğu biçimind e birleşen görüşe, -şimdinin ve daha öncelerinin- çoğu iktisatçısının karşı çıkan protesto sunu tekbaşına dile
getirdi.
. Pierson'un mantığı çürütüle mez bir mantıktır ancak öncüller i savunulamaz. Araştırmaya kabuled ilebilir bir toplumsal değerler yuma· ğına aşina olsaydık, bilimimiz, siyasa adamlarını iktisat siyasası
için
nesnel normlarl a donatma gücüne sahip olabilece k ve iktisatçıların,
tersini yaparak , işlerin bu iyi durumu örtme gayretle rine gerek kalmayacaktı. Optimum nüfus için gerekli olan postülaları bilimsel
olarak gerçekte n koyabils eydik, vergi-yü künün adil dağılımını getirece k
ilkeleri belirleyebilseydik, üretim ve değişim ile gerçekleşen toplumsal faydanın maksimumlaştırılması koşullarını formüle edebilseydik~
bu ve daha birçokları erişebileceğimiz sınırlar .içinde olsaydı, bilimimiz normati f olabilece kti. Ancak kesin olan şudur ki, bu tür sorular
yanıt bulamayacağımız sorulardır. Epistem oloji ile :ilgili bu
temel noktanın yanlış anlaşılması, bugün bile iktisat biliminin temelini
çökertmeye yönelik olan, ilke konusun daki belirsizliği açıklamaktadır. Yarım-ölçülerle uzlaşmaya gitmeme k zorundayız. Bu konuda,
mutlu bir
uzlaşmaya varıl.abilme olanağına olan inanç, yalnızca, kendini
aldat-

madır.

Topfumsal gerçekliği inceleme yaklaşımındaki bu hata kaynağı,
etkileye cek ve yapılan çözümlemeyi geçersiz duruma sokacaktır. Yine de, kabul ·edilmeli dir ki, iktisat siyasası için normlar
bulmaya çalışan birkaç kuşaktan iktisatçının kesintisi z çabalarının
sonucu olarak, bir pozitif kuram çekirdeği geliştirildi ve zaman içinde yetkinleştirildi. Menger' in gözlediği gibi, iktisat bilimi, bütün zamanlarını calışmaları!la ve mantıksal çözümlemeye harcaya
n bilginlerin elinde doğdu ve gelişti.
mantığı

Bugünkü durumuy la iktisat, yine de, eski temeli

aşmak

ve ana
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sorunu yeniden belirlemek yönünde gösterile n çabaların boşa gittiği
bir alan ·olamaz. Günümüzde, neredeyse denetimimizi aşan nicelikte
bir görgül veri birikimi ve kuramsal çözümlemede sonu olmayan bir
literatür var; öte yandan, bilgilerim izin gerçek yeri konusunda ve bu
bilgilerimizi, her zamankinden dahq büyük görünen siyasal sorunlar la
içiçe girmiş amaçlar bakımından kullanm ak konusunda belirsizli k içindeyiz.
Toplumsal çalışma· ların böylesine ·geniş alanında son ka.tkıları
yapan büyük bilimci Max Weber aynı zamanda, iktisadın, eğer bilim
olacaksa wertfei yani değer yargılarını korumak zorunda olduğu il23
kesini önemle vurgulay anlardan biriydi. ( ). Onun temel eleştirisi aş
, özellikle ,
kındır ve çağcıl Alman mantığına dayanmaktadır. Görüşleri
okuiktisat
Marksçı tarih ve toplum anlayış·ını ve Alman sos_yo-politik
Schöffle ve
ı,unu eleştirdiği bir yorumun da ortaya kondu. Schmoll er,
tutum tabir
yönünde
r
reformla
okul,
bu
Wagner 'in çabalan sonucu,
da
duruma
öğretisel
içinde,
kınarak, gittikçe normatifleşti. Zaman
geldi. Oysa bu yazgı onu baştan korkutmuştu .
. Klasik ve neo-klas ik iktisat kuramındaki spekülasyonun eleşti
risini Weber'in hiçbir zaman yapmamış olmasına şaşmamak ·g erekir.
İ'ktisadi kuramlaştırma· o günlerde Almanya 'da teşvik görmüyordu.
Gerçekten, yakın zamanlara, kuramsal araştırmada taze bir başlan-·.
bir Hgi olagıc yapılana değin konuya duyulan ilgi yalnızca ayrıksı
Dünya San
Cassel'i
ında,
uyanmas
rak kaldı. Konuya ilginin yeniden
yapıtının
adlı
konomie
ö
ial·
vaşı sonunda yayınlanan Theoret is.c he So·z
n
etkisi büyüktü r. Üstelik, Weber iktisat kuramcısı olmakta çok bir
toplumb ilimci ve bir tarihçiyd i.
İsvec'te Axel Högeström, genel felsefeye dayanar ak normati f
toplums al bilimin sonuçalıcı bir eleştirisini yaptı. O, temelde, çağdaş
Onun bu alandaki başlıca ıkatkıları şunlardır: Die Objecktiv itat sozialwlsals Beruf
senchaftli cher und ·s ozialpoliti scher Erkenntni s (1904) ve Wissensc haft
n bir koleksiyon
yayınlana
soma
n
ölümünde
yazarın
de
ikisi
her
(1919). Bunların
Wissenicinde, başkaları ile birlikte yeni basım yaptı : Gesamme lte Aufsatze zur
Bknz. :
çevrildi.
İngilizceye
bölümler
kimi
an
schaftsleh re, Tübingen, 1923. Yazılarınd
by
translated
,
Sociology
in
Essays
Weber,
Max
From
Bilim»,
«Bir Meslek Olarak
of the
H. H.. Gerth ve C. Wright Milis, Landon, 1947, içinde s. 129ı; Methodolo gy
(Z3)

Social Sciences, Glencoe lllinois.
ônemsiz olmayan bir nokta da şudur: Weber, değer sorunuyla ilgili eleŞ'tirisel
aş_ağıda
yaklaşımının bütün · sonuçlarını göstermed e duraklar görünme'ktedir; bknz.
Bölüm 8, s. 202 dipnot.
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hukukta bugün de varolan ve özgün olarak ilkel büyüye dayalı normatif ve teleo.lojik kavramlarla yönlenen bir ilgiyle konuya eğildi.
Högerström 'ün ana tezinin, yine de, çok daha geniş bir bakış acısı
vardı. · Nesnel anlamçla bir değeryargısından sözedilemezdi; yalnızca
öznel değeryargılarından sözedilebilirdi. Bunlar gerçekHğin nasıl al gılandığına bakılarak ayırdedilebilmeliydiler. Bu düşünce, iktisat kuramının bugünkü eleştirel çözümleme sinin merkezi görüş noktasıydı.
Aşağıdaki bölümlerde yapacağımız şey, iktisadi düşüne.ede mirasalmag,elen iktisadi-siya sal öğretileri kendi öncülerine bakarak
eleştirmek olacaktır. Eğer bilimsellik taşıyacaksa, iktisat biliminin,
siyasal normlar üstüne kurulma girişimlerinden uzak durması gerektiği yolundaki genel tezin aşağı yukarı yüzyıl boyunca öncü iktisatçı· larca kabul edildiği, ·g ünümüzde ise pek · Sıradan bir söz olduğudur.
Ancak bu postülanın taşıdığı önemin herkesçe anlaşılamadığı da pek
açık olup siyasal öğretiler hep bizimle birliktedir. Bu öğretiler, onların nesnellikler ine inanan ve onları bilimsel olarak kanıtlamaya çalı
şanların elinde özgün biçimde formüle edildiler. Günümüzün kimi iktisatçıları da, normatif yöntemleri kullanmada onlar ölçüsünde açık
seçiktir. Yine de, daha sık olarak, n~rmlar geride tutulmaktadır ve
yalnızca, iktis.adi çözümlemenin sonucu olarak sunulan özgül siyasal reçetelerde örtü olarak vardırlar. Bunun ise, bilimsel yöntembilim de bir ilerleme olmadığına ku9ku yoktur. Bu bakımdan daha derine
inmek ve iktisadi düşünüşün norm,a tif ve te·leolojik sistemini eleştir
mek zorundayız. Veri bir kuramın değeri, kendi öncülerine göre sı
nanmalıdır. Yalnızca, bu anlamda içkin (immanent) -olan bir eleştiri,
kuramı mahkum edebilir: Siyasal iktisadın hazırlop kabul edilen formüllerinin yattığı, uzun bir öncüller ve Çıkarımlar zincirini ortaya koymak ve incelemek zorundayız.

Bir bilim olarak iktisadın amaçları ve sınırlamaları üstüne olan
ilik klasik yazarlardan bu yana geçirdiği tarihsel evrimi
en geniş çizgileriyle verdik. Giriş niteliğinde birkaç genel noktanın
iktisadi öğretilere eklenmesi gerekmektedir.
düşüncelerin

Bunlar tam bir türdeşlik (homogeneity) göstermezl er ancak içerikte önemli ayrımlar da göstermezler. Yine de egemen durumda olan
ve sistemli çalışmayı kqlaylaştıran tekbiçimlik (unifor-mity) derecesi,
büyük ölçüde, iıktisadi düşüncenin dallara oynlmasından doğan doğal
hukuk ve faydacılığın ahlôk felsefelerin in ortak mirası sayesindedir.
Bir iktisat

kuramı

sisteminin

yapılandığı

ilk temel,

doğal

hukuk
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felsefesiydi. Daha sonra, doğal hukuk felsefesinin faydacı felsefe ile
birdenbire· olmadı ve bir devrim de yaratmadı. Eski
temeli ·genişleten ve kaldıran tedrici bir süreçti. Bu durum, en azın
dan, iktisat kuramının evrimini.n dolaylı olarak verdiği bir yorumdur;
İlkin, asal normatif öncüllerle pratik si·yasal sonuçlar arasındaki man~
tıksaı uzaklık her yeni adımın eklenmesiyle arttı. İkincisi, dikkat bu
yeni adımlar üstünde toplandı; bu adımlar ise ' faydacı öğelerdi; oysa,
hôlen doğal hukukun oprioristik kavramları olan asal öncüller gölgede
bırakılmıştı. Bentham, doğal hukukta temellenen bütün argümanların,
birş~y te'kbaşrna «doğru»dur çünkü «doğal»dır _ ya da kimi zaman _üstelik daha vaıın bicimde, çünkü «doğru»dur, anlamındaki kısır döngüye karşı demediğini bırakmadı. Ancak, Bentham'ın kendi. çabaları
da, · göreceğimiz gibi, mantıksal döngünün çapını -artırmaktan öte
gidemedi.
yerdegiştirmesi

İktisadi öğretiler, doğal hukuk felsefesinin ve faydacılığın normatif amac.larını ana düşünce kategorilerini ve kanıtlama yöntemlerini aldılar. Bir hareket alanının varolması ve 'buradan, birbirinden
ayrı siyasal sonuçlar çıkması, bu iki felsefe sisteminin içerdiği normatif 'uslamlamadaki belli mantıksal hatalardan dolayıdır. İktisat kuram!', siyasal ·o ncüller olmaksızın siyasal sonuçlara varma gibi ·mantıksal bakımdan_ olançıksız. bir ·cabanın içinde bulunduğunda, mantık
sal yanlışlardan kacınılamayaca.ktır. Normatif uslamlamanın i.zin verdiği a·lan içinde kalınarak, varılan sonuçlar, psikolojik- olarak. dönemin si.yasal etkileriyle·, toplumsal konumla ve yazarın eğilimleriyle
belirlenir. Bicim kazanan bu iki felsefe sisteminin normatif yönteminde örtük · bulunan başına buyrukluk, yazarlarının bilgisi çerçevesinde değildir. Serbes·t düşünce; tarzları onları tam bir imana götürür. Öğretilerine ise günümüzde «msyonalizasyonlar» denmektedir.
Örneğin, çok sayıda iktisatç.ı, özellikle ilk dönemdekiler, geçerli
gelir ve servet bölüşümünün adil ya da, uygun olduğunu ·g östermek
Jstediler; diğerleri ise, tersini kanıtlamaya ve eğer yapılırsa, vdrolana
göre· daha adil bir sistemi getirecek olan· reformlara dikkat çekmeye
çalıştılar. Sonra ;g elen 'OnyıHarda, iktisatçılar, örneğin, adil bir gelir
ve servet dağı. ıımının bulunduğunu varsayara'k, bu sorundan bütünüyle kaçınmaya çalıştılar. Bu öncül, kimi zaman, doğru 'bölüşüm so- rununun «katıksız iktisadi» bir çözümüne güveni olmayanlar acısın
dan, ·bölüşümle ilgili «iktisadi-olmayan» bütün değer yargılarını da
kavrar. Kuramcıının, değişimle, üretimle, vergilemeyle ve düşündüğü
·her 'konuyla ilgili olarak kurallar .koymakta serbest olacağına göre
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belirlenen varsayım, bölüşüm sorunundan soyut lanab
ilir ve böylece
siyasa.J öncüllerden bağımsızlık yeniden sağlanabilir.
Birbirine

aykırı

çok

sayıda

sonucuna.

karşın,

en

açııkca

Değer

kuramında görüldüğü ~gibi, iktisad i öğretilerin morfo
lojik bir birliği

vördı.r. Bütün .iktisadi düşünce tarihin e, k.
atıksız mantıksal işlemlere
ba:şvurarak, yalnızca, değ·işim-değeri •ya da
fiyatq ·göre eni konu daha

özlü olan, görgül gözlemlere dayalı bir tür «değen> kavram
ını inşa
etmenin mümkün olabilec~ğJ düşüne.esi egemendir. Bu
kavramı, hasıra.ltını gerçe kten arayan bütün iıktisadf analiz
e başlangıç noktası
ol-ara'k almak gereıktiği konusunda bir ina nç va.rdır. Şuna
da genellikle inanılmaktadır ki, değer kuramı, iktisadi-siyasal öğreti
lerin inşası
için merkezi bir ,yere· sahip tir .. Değer kuramının, · siyasa
·! sonuçlarda
örtük ·o larak her zaman bulunduğu, hatta önel.iller arasın
da, biçim ini
açı'k seçik bulmadan durduğu bir gerçe
ktir.
1

Klasik Gerçek Değer kavramı doğal - hukuk ·felsefes.inde
n türetil Hobbes ve Locke'un emek-değer ife, mülkiyet kuramlarına
dayanmaktadır. Faydacı felsefenin etkisiyle,
klasik yazarlar değer kuramına psi·kol'ojik bir ôğeyi soktu lar. Neo-klasi:k Özn.el
Değer kuramı
ya da· marji:nal fayda : 'kuramı katıksızca psiko lojik
başlangıctıdır.
Bentham'cı hazcı zevk-ocı hesabının gerçe
kten tam bir değerlen
dirilmesidir.
miştir.

1

Günümüzün psikol ojik ara:ştırmal.arı, insan zihninin çalışm
asıyla
ilgili bu tip bir açıklamayı ve ' dolayısıyl-a kurumcu (asso
ciationis.t) .
hazcı psikolojiyi olduğu gibi bir yana. bıraktı. İ'ktisa
ttaki öznel değer
kuramının yıanda ·şları, bu bakımdan, psiko
lojik hazcıl'ıktan sıyrılmış
~örünerek, değer kuramlannı daha az ka.rşı.ç
ıkılabiılir ıbir kuram olarak gösterme cabası i·çine girdile r. Bu eğilim, ma.rjinol
fayda kuramının en baştaki savunucul:arınm yopıtlarında
, Jevons ~ta ve· Walra s'ta,
bir ölçüd e Menger'de ve besbe.tli ·Olarak Böhn - Bawe rk'te
daha önce
v'ardı. Öznel değer kuramı, zama:n içinde, .Psikolojik içeriği
nfrı mutla k
olarak sitıra vaklaştığı boş bir formül' durumuna geldi.
Büyük bir
ustalı'kla ·o rtaya konan şey, kısır döngü deki
tanımlara dayalı ·ince bir
totolo jinin (eşsôzün) formüle edilmesinden ıbaşka . bir şey
değildi. ,Bu,
son derece karmaşık ıçağda:ş değer kuramının işl·evi,
hazcı olduğu
aıçık seçik önceki ve daha :basi-tinki .Qlbi
:yasal· siyasal norml ar çıka
rılmasıına izin veren özgül mantıksal yanlışl
ı'kları maskelemekti.
Ancak, değer kuramına neo-k lasikle r psi·k olojik bir temel
. getiri r
getirmez, kuram katıksız bireyci bir durum aldı. Kuram
, kendisini si1
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yasal sonuçlara .izin vermiyor sayıyordu. Öte yandan, normlar! bir
bütün olarak toplum a.çısmdıan değer taşıyanın ne olduğunu göstermek zorundaydı. Bu bakımdan bireysel öznel değer kuramı, bir Toplumsal Değer kuramına dönüştürülmek gere'ksinirnindeydi. 'Toplumsa·! değer' gibi bir deyim ;genell'i kle kullanılmadı. Yalnızca te'k bir cesur kuramcı kavramı .geliştirecek kadar tutarlı ve ısrn~rlıydı. Pek rast~anan bJr düşünce olmakla ıbirlikte, çok ceşitli ıbiç.imlerd~ ifade edilmişti. 'Gene.ı Refah' .bu eşanlamlı terimlerden birid'ir. Bu terim, toplum , çı'karlarıyla ilgili 'kollektif işletmeciliğin ., (housekeeping) bir biçimi ıolarak iktisadi sü'rec kavramıyla 1 özdeştir. .
Toplumla babaerkil bir aile ekonomisi arasmda·ki benzetleme
(analoji) daha ônce Adam Smıi'th tarafından geli·ştiri.lmişti. Hatta o,
onyedinci ve· ,oınse·kiz:inci yüzyıl boyuncaı özelı:ikle Kameralistlerce
sistemleştirilen eski inançları tekba· şına yeniden ·f ormüle etmişti. Daha önce yeri ge1 ctiğinde, James MHl'in konuyu ·ortaya ıkoyuşuna değinmiştik. Kuramsal i'ktisadın kaba çerçevesi olarak, toplumsal olarak
i·şleyen bir ekonomi ile vapıı.a:n benzetleme, Hkin John Stuart Mill'i·n
eleştirisine uğradı. Kuramsal s·iyasal iktisaıtla pratik siyasal iktisat
arasına ayırıcı ıbiır çizgi çekme ·girişiminde, \bu k.onu üstüne· babası
24
nm düşündüklerini eleştirm~kle işe ba.şlamayı seçti o ( ). Yine de,
daha 'kapsamlı pratik iktisat dis'i plini için .' ge·çerli olan, toplumsal olarak işley-en ekonomi kavramımın eski an'lamıno i·lg:i göstermeyi sü'rdü.rdü.
1

1

Toplum çıkarını nesnel'likle gözlemlenip bilinebilir bir şeymiş gibi
bir bütün .o larak tanımlayan, toplumsa.I olaraık iışteyen ekonom·i ve
genel refah düşünüşü, öznel değer kuramı ile· ıyeniden yaşarlık kazandı. Konuyu anlaışı.lır bicimde· koyan ilk marjiınalistlerden olan
Je'vons. şöyle. yaz.ıyordu: 1 «Banaı öyle geli-yor ki, ıikti'sat biliminln sorunu şöyle· anlatılabilir: Belirli bir nüfus, :çeşitl'i ihtiya~cıaır, üretim
güçleri, belirli toprakların ve 'başka maddıi kaynakların mül'kiyeti veri
iken, ürünün faydasını maksimi ze· edecek, işgücünün istihdam biçim·ini bulmak!» (25 ).
1

İkUsadi· ıs.ürecin, kaıynak kuı.lanımını en iyi rvapmayaı çalışan ve
böyle·c e ortak 1bir hede.fe ,doğru ·g iden cisimleşmiş ıbir toplumun ekonomisini gösterdiği düşüncesi, iktisa;t bi'liminde genel kabul görmüş
(24)
nior'un·
(25 )
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Essays, 1844 (alıntı : 3 üncü bası, 1877, ss. 123 - 125 ve passim'}. Cf. Seyukarıda atıf yapılan

calışmaları.

Theory of Polltical E'conomy, 1877; alrntı, 4 üncü bası, 1911, s. 267'den.

uslamlamo biçimi olarak kaldı ve si yasa.I öğ:retilerin formülas.yonuna
ve konıtlarma egemen oldu. Cün•kü, .özünü, bütün ,bu öğretilerin, toplum açısından, neyin en 'e'konomik' olduğunu gösterme.ye hizmet etmes.inde 1 bulacaktı.
1

Geliş.mes1 i s.ıraS'ındia ikti'sat kuramı ·g itgide öteki toplumsal bilimlerden koptu. Özellikt·e iktisadi araştırmanın psilkoloji, hukuk, topıumbHim, epistemolo ji ve felısefe ile sıkı sık:ıya1 bağlı olmak zorunluğu
yüzünden bu evrim zararlı oldu.

Başlangıçta bir 1 ~opma; olmadığına 1 .dikkarti çe:kmiştik. Öteıki toplumsal bi.Nmler gibi iktisat kuramı ·da bütünbütün e onsekizinci ve
ondökuzuncu yüzyıl Fransa ve İıngntere'sindeki fels.efe spekülôsyonuri bi:r kolu durumundaydı. Blınunlıa. birlikte, siya.sa.ı iktisat ile, onunla ilişkili disiplinler .arasındaki ıs· ıkı ba 1 ğlantı ~orunmaıd'ı. İktisatcılar,
iktisat bTliminin ilk başlarda dayandığı felıs-efi temellere- sıkı sıkıya
sarıldılar. Henüz psii'k oloji ıbil.iminin çağdaş bitçimin'i olma.ya ba:Şl 1a
dığı aşa.ğı yukarı 1870'1erde, iktisatç:ılıarm, kuramlarını, ,,genelli'kle ikti'sadi davranışın açıklaması ol:araık yetkinleştirdi'kler'ini ·görüyoruz.
Başh'başma bu son aşama., ikıtis1at ıbilimini, · 'gerçekleşen «zevk ve
acının ıhesapl!anmasını» bütünıbütüne kavramayı ıba·şar:mak zorunda
gören .o eski ıideal 1 di. Faydacı ahlôk felsefesi olıdukıçıa s:isteml'i bir bicim il'e yine canlanıyorsa'. bünun nedeni, iktisat . kuramı içinde · saklı
tuıtul~a kaygısının hep duyulmasında.ndır.

Marjinal fayda kuraımınrn girişiyle faydacı fel sefe· ıdoru'k nokta.sı
na uıa·ştı. Daha so.nra, örtük ön cülde'n n:ormatif S'Onuçtaraı ·giden döngü dah:aı da: darlaşma eğilim i gösteırd'L · İlkin, doğıal hukuk etkis;ini yeni'den ve daha ·doğruıdan duyurdu. Pek doğru ola.rak, hiçbir zaman
cıkanlıp atılmamış -olan doğal hukuk , düşün'ü yeniden canlandı. Bunu özellikle argümanları a·z ve öz orta:Yaı koymaya gereksinen popüler yayınlarda görüyoruz. Doğal hukuk ,felsefesinin dtamgaS'ını ,en acık
seçik taşıyan:. çağ:cıl .~azılarda, faydacı öğe, 'doğ:al durum' 'deng·e dürumu' ya da, ıbeınimsenen normu anlatan 1 başka bir deyimi·n, <dnsan
gereksinim lerin'.in m:a'ksimum tatm'ini»ne götüren bir deyim olmaya
hazır ·olduğu yolunda, ,gevşek ,bir sav duruımuna ,ço'k kez :g etirildi. Ne
var ki, gerçek ıolmaıyan 'bir phrıaseology, faydacı okuldan önıceki onsekizinci yüzyılı,n .birçok iktiısat ya:mnnın tartışma 1sma· kolayca yansır. Beklediğimiz ,gibi', daha bilinçH \kuramcıların, iktisaıt kuramının
böylesi bir «düze y düşüklüğıü»nd'en 'acı duy.duklarını ·görüyoruz. Do1

1

1

1

1

1

163_

ğal yasa felsefes:jnin yüzeys,elliğ. ine 1bu ,karşı çıkış, gerçekten, faydacı
ina·ncaı

her

.zaıman

özel .bir güç

vermiştti'r

(26 ).

İktisat öğretilerin' i·n morfolojik . kıarekterini ortaya koyma .çaba-

bir koşulla karşılaşacağız .. Araştırmamızı daha ileriye götür'."
dükçe, bu koşula duyulan mantııksaJ gerekliliği acık seçik ortaya çı
kacaktrr. Özgül bir siyasıal öğretiye aynntılı (Ve ıbeli~gin bir kanıt ,getirme ·yıönündeki gerçek bir çabaının göısterildiğl d'uruml.arda, bu kanıt, belli .soyuıt ilke: ıerden .rnontıksal bir tümden ge·lirn b'içimini düzenli
ol a.rak varsaya:r. Yakındaın bakıl 1dığında, bu ilkelerin katıksızca biçimsel kıaldı'kları .v ani içki'n ·olarak anl.amısı'Z olduklaırı ;ortaya .çıka ..
c.aktır. Normatif bilimin yüzyüze geldiği ikilem şudur: Barındırılan temel norrnotif i'llkeler, bi'limsel <«nesnellik» uğruna·, ıböyle· içeriksiz bir
yoldan formüle edilmek zorundadırlar. Oysa bu ilkeler, öte yandan,
örtük öncülleri yan:i tbaış.ka ye rlerden kaıyn.aklanan somut değer yar~
gılarını gizliice sokuştuıramk içerik kazandırılır. Bu da bize, aşağı
da1ki bölümlerde yapaıc.ağımız eleştiri a1 cıısından ıyöntembilimsel bir
kurcil veırir. 'Değer yargılarının sokuşturulmasındaın doğan özgül man- ·
tıkısa:ı ydnl· ışlorı açığa çı 1 kartmak zorundayız. Bu sokuşturmalar, tekI öncüllerden poZlitif si'yasa·ı sonuçlar çıkarılamamasın
başına ·olgusa1
dan ötürüdür (içerikten yokıSun ıbir değer yarg·ısı öncülü de ayni anlama. gelfr ve ,i·c.e rikten yoksün oluşunun s.onucun da karşı ·cı:kıfanioz
oı.a:rak :yani .«birimsel» olarak görülebi:lir).
sında

1

1

1

1

1

Ce'şitli · Öğre·til'er araısmdaki ayrım, biıçimsel nirteılikte'ki öncülle'r le
özgül ·nihai sonuclar .araısındalki (l<ated'flen - çev.) ,mantıksal adımlar
da aranmalıdır! Düşünürü da.ha bifinclii veıdahoırbüryük yapon şery, çok'
•
çası, alınan bu ydlldlur.
1

İktisat ·siyra !sasınm s:o mut .sorunl·o ra ıuyarı·aınan pratik terimlerle

meti'nlerde,

rın

. kullanabileceık1 lerinıclen

kolayc<?

Hgilenen . yazarladuymadıkları .,bir kanıt ava-

gereksi'nimı duyul 1duğunda,

tartışıldığı

kuşku

Cf. Son büyük faydacı Sidgwick örneği. Sidgwic:k şöyle diyor: «ilkeler
ve ·k endinden-geçerli görünmektedir çünkü, öz olarak totolojiktirler.... Ahlôk
felsefesi tarihinin öğrettiği bir ders, bu alanda, güçlü beyinlerin bile, kimi zaman
kısır döngüye giderek kimi zam.an belirsiz bir kavramın •kuytu köşelerine saklanamk, çok kez de, daha önce ortaya konanlara yakın 'kalarak, bu türden totolojilere
boyun eğmek durumuyla 1 karşılaştıklarıdır. Bunların nasıl olup da önemli olarak
sunulduklarını anlamak kolay değildir.» Methods of Ethics, 1874; alıntı, 6 ncı bası
dan: 190•1, s. 37S. Bu alıntıda Sidgwick, sezgici ahlôk felsefesindeki belli doğal
hukuk trendlerine özgül bir itiraz' getiriyor.
( 26 )

acık
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da,nhğı aramadan 6zgül siYas 1aı: öğ'retile.rin ıöğelednin _yalın anlatım

larla işin i·cine sokulduğunu gene·lıHkle görüyoruz. Artık başka b~r .şeyi
de umamayız. Mat ematiksel çözümlemede kullandığımız bildik dönüş·
türme formülüyle, adını bil'diğ·imi'z ve ya'lnızca. burada kanıtlanan formülle, öğretiler, çoğun, ayni yolidan k!ullamlıir. Böyle bi,r pratik argü·
manı tzlemeye ç:alışan sotde vatandaş, görüınürdeki masüm (ve kendinde:n - 'Q'e çerli deyimlerle maıs'kıeıeınebilecek yo da: uslamla z·i ncirinde at!anabilecek öğretisel öğelere genel olarak epey uzak kalır.
Bu ôğeleri gôreıbilmeık için ·e1 ğHJllmiş biır 1göze gerekSıinim vardır. Bunfıar, iktisat b'ilimıi'nde ku'llanılan mantıksal yönteıme g.irmişler, 'iktisadi
terimlerle düşünme'nin bütünleyioi bir parçaısı olmuşlardır.
1

1

1

Uç tutucuııuğu açıklamaya calba· gösterirken, iktisat kuramında
görünen fel·s efi yöntemle.rde:n kurtulmaya olan bağhlık, daha 'baştan
unutturmamalıdır ki, iktiısa't biliminin bütün teırminoloj 1 isi, doğal huku'k .felsefes·tnin da:ha sıonrdları do· fa;yıdacıl:ığm · moksimleriyle; donaın
mıştır. ıGel'ene·ğıin iktisat ~uramcısına 9etirdiği dHseıl biçimler, onu,
eskiden kabul görmüş lba· ğ ,lamlam her dönüşünde bir tuzağa düşür
mektedir. Bu biçimler, .o'nu sürekli, ,yansız biç.imde yalnızca betimleme
. ve açıklama ile yetindikçe, değer yargılarını ve davranış kurallarını
ortaya koymaya :s ürüklemektedir. İktisat bilimi içiin, «de yimlerin ve
mecaz·ıarın ,kolayca· varsayıl 1an kanıtlar yarattığı bir bitim» diyen Da·nimarkalı iktiısa.tçı, tarihçi vıe i:s.taıUsıUkci Westergaaırd'·a göre, «düşünce,ıeri bici mlendirmede sözcüklerin gücü» bilirnim'izde güç kazanmı,ştır (27 ).
1

1

1

Siyasal iktisatta' ve genel olaraık topluım1sal bilimlerde kullanı
l·a'n hemen lbütü:n g'enel te.rimler iki ayrı .anılam taşırlar: · İlk anlamları
«ne olduğu», öteki anlamları ise «ne ıotıması . gereıktiğh>tfir. 'örneği'n
«ilke» sözcüğü, bir bakıma, «kuram»ı yo da «bfr kuraımın daıya.na ·
ğmı» ya 'da «bir _
kuram içıi·nde ıi. ş gören vaırs•ayımıı (hypothesis)» anlaıtır. «Kuram», beHrlıi nesnel düzenlll:iklerin ,sis'temn kavranışı .anlamına g·e lmektedir. ,Bu 1nedenle Gassel, ôrneğin, fi'ya;t ,oluşumu ·kuramının «ikıtfık ilk;e si»ne doya'ndığını ·söyler, Yine o, «maliyet Hkesi» baş
lığı altında toplanan bir ·dizıi denklemle .e. şanlı denlklemler s:i'stemini ıtamamlor. Ancak «ilkeı» sözcüğü aıyni zam.anıda «billi'nçl'i bir ·uğ
raışının amaçlanmasrn ya do «konmuş (postulated) \bir so'nuca ulaş( 27 )

Den aeldre Nationalk.onomi's Opfattelse af de soclale Sprgsmaal, Copen.·
hagen, 1896. Metindeki alrntı, çıkarların uyumuyla ilgili iktisadi ·kurama atıf yapmaıktadır.
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araçlar» ya• da «gene·I IJir eylem kuralı» anlammdctdır.
Terfmlerin bu _iıki'li onlamı ra·s1tlanscıl değ'il'dir; ıbu, toplumsal bilimlerde ·geleneksel dürumdakr ve gerçekten, bu bilimlerin daıy'andığı doğal huku'k felısefeıs1 i ile proıgramlan·mış olan, normatıif - te:leoloji k düşünce bi:cirninin bir onlatımıdı r. ,Bu felıs:efe'nin özel yöntemi, bir bakıma, terim.l'eriın bu iki ·anlamı .arasında sis temıl'f biır ,gidliş - gelişti1r.
t~racok başlıca

1

1

hemen bütün terimlerimiz bu nedenle· «değer
yargısı yüıklü»dür. İnce , çalışmaıyaın ;kuramcının, hangi değer yargısı
1
ö:ncüleriıyle işe · başladığ' ını acık seçik be-lirlemeık sizin normaıtif arış~
kanlıklora kaym'a tehNkeısi, · böyle bi·r bel'irl·eme genel (popüler) düşün
ce tarzında da yapılmadığından ötüırüı da.ha daı önem ka.zanır. Ö,
mantlil~sa. ı ·Sürecin ne olduğunu bilmeksizin norm anl'ammdaki «ilkenin>> nesneBiğ.in ' i kuramın bir öğeıs~i antamınıdaki .nesnelHk ·gibi ayakta
tutmaıy'a yeltenir . .Bövleıce, norm, durup dururken, «şeyl· erin doğaısı»na
dayaınır:mış g'ibi görünür. Bu, doğ·aı hukuk fel'sefeısinde ayrılmaz (in.herent) olan özel kısı 1 r döngüdür.
Bi:liımsel aıoıdan,

Cifte

anlamlı

böylesi

öteıki terimleır, örnağ_in,

«verimlili'k», «denk-

leım», «denge», «düzeltme», v.b. dir. Sorun yaratmayan «fonksiyon»

terimi, «fonksi yon» i'le an·ııaıtılmak is'.t ene·n amac:ı:n( ne olduğu belirtilmedikçe aynı zamanda tehlikeli de olur. Örneğin, «girişimcinin fonksiyonünun riske katlanmak» ya da1• «Ü'retim fa1ktôrierini kombi 1ne etmek» ya 1da «üretimi yönlendirmeık» ıoıldıuğu söyleıneibileıee1 ktir. Bunlar
teleol!oj'i'k konuşma bicimleri·diır . Kendilerine ısoırarsanız, ,tıpkı, ka.lbin
fonksiyonu·nu dd,aşım sistemin:; pompalamıalk olara k acıklayamk biyoloji ders kitaplarına renk ıkataın lar kadar pir ü pa'ktırlıar. Aınöak. ikUsatta, ıkaderci olarak şöyle· (demek: «'Bu fonkts iVonunu yer!rne! getirmesinin ödülü olarak ı kôr a.ıaoa'ktır», ve, sonıra dahaı i'ıeriye· ıgiiderek,
kar almasmın bir tü:r doğruılamas.ı dlaralk, giri'şimcileriın bu 'fonksiyonu' yerine getirdiğine· ıbakmak, \bildiğ!imiz gibi· pek kolaıy'Cfıır.
1

1

1

1

ve arzı arttı
bir «fonk1sıiyon» yeri:ne ge·Wdiğini söyleyebiliriz. ıBöyle· t}ir phraseofög·y secimi, koniu'n:Un sergilenmesine hoş btr değıini geti'rdiğinıden s.t yUstic bQkımd~ın· doğru görülebilir. Ne var ki, «fonksiyon» mecazıyla, denge . durumundaki fiydtın «doğrn» füyıat dltcfuğunu ve «üretim ~aktarıerinin: ·en· i!kNsadi' kullarnma s:olkul 1duğıunu» söyleyen o e~kli düşün birleştirilir. Daha sonıra
biz, norm'artif - teleoloji!< düşünce· 'IJiciminden o'ldukca uzaıklaşacağız.
~n.latım (statemeınt) tôstamam y~anl:ış değildir ancak söz:cüğü sözcüBicimsıel ıolaraik sövle.r's·eık, fiyatını .talebi s:ınırlayıcı

rıcı, dolıayıısıv•a pazaırda denıgeyi saığ1aıyıcı
1

1
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ğüne, anklmsıı~dır. Artıik, iş, ydlnız~a.

«topl1Umda» ya da «pazarda
istenen a·nıatım {statement)
1
gföi ayrı ıbir postüla ekılenmeık:l e de t0narıı 1 a'mıaz. Çünkü, .n e pazarda
ne de toplıumda. böyle bir .«değe'r yarıg 1 1sı» (tekil olm"alk) yoktuır. Pazarda1ki değıişimıden etkilenen kişi s'aryrsınca :değ.e.r yargısı vardır. Değ,er yarg:ıları biPr öl'çüde bireyin içinde yer tuttuğu iktisadi konum ile
beHrlenir. Ancak, bu konum, sırası 1yla, fiıyıat ü'luşumu'nun - bütün · süreoi boyıunc:a· yönlendifilir ve bu nedenle, bir ölçüde, de1ğer yarg·ı·la
nnın kendil'eriınce beJi'.rlenir. -Dahası, ,bilimsel söyl· eyişl·eı, değer ya.rgı
la'n ölçüye vllrulamnzl'ar. Te\k biçıim bir toplumsa· ı değer yargısmm.
ikfi~adi olgu'ların açılkl,amasına g+zlice g i:rm.esi, bütüin bu zorlukları ve
ol·anaksızl'rl<ları hası:raltı· etm.ektedilr.
yayılı bulunaın de,ğe,ryargııl'mı aç1ısın 1 dan»

1

Buraya. değin, ikti'saıt kuramında .merke z·i bir yer turt:ani ve, doğru
nonmati'f' ola'n .kıavramları belirtmedik. Bunların topu
birden ortadan kaldırılır. Çünkü, tanımlarımızı değiştirmedikçe· , iktisadi çözümlemede bunlardan yararlanma olasılığı hiç. yok gibidir. Şu
terjmlere başvuruda bulunuyoruz: Fayda; değer (değişim - değeri'n
den öteki anlamıyla): gerçek ya da özne·I maliyetleri; refah; toplumsal faıyda gerçek ulusal gelir bir toplumsal tümel toplam oluştur
mak üzere, biraraya toplanan ·öznel, rnali'yetler mi'ktmı 1anıamıyla):
en az toplumsal tatmin; ekonomi (toplumsal bir amaca göre yöneltilen): ve başıka birç:d k terimler. Ancaık bıu ba'Şka bi:rçoıkları arasında,
iktisadi, doğru, doğal, eşitlenebilir olanın ne olduğu gibi anlatımlar
1

daın doğruya

oı:mayacaktır.

Bu termi nıol0Ji sorunu önemsıiz görülerek hi.r ya·na bırakılmama
hdır. Toplums,al qilimlerde, terimleriın özgıü'I anlamları vardır. Bunlar, düşün 1ce geJene·ğim'iz içıinde s'1 1kı sı 1 kıya demrrıeımiş: mertıafizlk fiklrlıerle. ioioe olan yapılan anllatırlar. Te~iml·e:r bu ıgeleınek i 1 çi-nıde geliişir ve onunl a .i'çeri k kazamr. 'Ge 1leneğin ka:hcı'lığı den·li eısn 1e'k'liği 'de
1

1

1

vardır.

Asa1I niteı·iık taşıryan felı sefi 'öncülle1rdekr bulaınıklık bıir ·k ez 'hoş
qörükfü mıü, ,öZide ve' uvg'ulamaıdla değ'iş:enı hi'obirşeıy oı:mas1a' da, kabUil edilıen ilkeye ,verilen 'en geniş an'lamlarla·, otaıs! ı bir e, leşıtirFnin
savuşturu.lmas1 1 okmağ·ı doğar. Ôzellilkle, kolayca· cüırütülebileın birkac
formülasyonu korumayı coğıu zam1an ba"Şarabiliıriz.
'
1

Baışıını alıp ,gıiden savruıkluk

've ,yerleş:en ad ile, örtü'lü CJ:urumdaki
teleoloj"iık ve nörmatif yöntemler, topı:uc'a, dolaysız bir kıanıt karakteri el1de etmişlerdir. ·İkfi'sat öğrenci 1 sine «i:k1liısaıdi terimle'rle düşün1

167

me»yi öğretmelidir. Bunun ba9lacı anlamı şudur -ya da böylece bir
daha yinelemiş oluyoruz-: Öğrenci iktisadi olguları özgül bir yorumla·, hızla ve eklsiıksiz görme .ve anlama yeteneğini g· enştrrmek ,zorundadır, yani onları kendi bakış açısından gözlemlemeli ve belli kuramsal kategoriler içinde sınıflandırmalıdır. Bakış açısının ve kategorilerin fiili seçimi, son çözümtenıede, kuşkusuz altta yatan epistemolojik yaklaşıma bağlı olacaktır. Tevarüs edilen normatif sistem
çerçevesinde, «yürünen yol» un güvenliğine kuşku düşürmeyen düşünme alışkan\lığı ile büyüyen biri için adımını dışarıya atıp sistemi
dışardan incelemek pek kolay değildir. Tıpkı yerküre üstünde yaşayan iki boyutlu canlılar · için, Einstein'in ünlü örneği ile, üçüncü
bir boyutun varlığını düşünmenin zor olması gibi.
Sistemin dayandığı oncüll'er üstün körü inc: efendiğin 1de 'sonucla·rm
her türlü öıHmdış:ı varsayımdan . kürtutımuş olduğu ,gözükecektir. So- ·
nuclar gerçekten, bil·imsel ·gözüikmektedirler. Ddlayı1 sııyıla, buıg:ünılertfe
ortaklaşa dile getirilen inanç, toplumsal felsefenin temel argümanlarının kendilerine güvenli bir yol bulabileceği ve iktisatçının, siyasal spekülasyonun sınırlarına ·gitme cüretini gerçekte gösterse bile,
doğru olarak, kendi bilimini siyasal öncüllerden kur.tanımış ilôn ede- ·
bilece'ğidir. İktisat kuramı ince elenip sık dokunarak gelişirken, sayısı durmadan ortan deneysel veriyi nıasseder ve toplumsal koşul
ların durmadan büyüyen · karmaşıklığına ayak uydururken -kısacası,
sürekli kullanımda olmakla, deneyse:ı ol arak doğrulanmakla ve, başarılı uygulama:larla saygınlığı artarken"-, birçdk sonucünun temelini
tarihsel olarak belirlenmiş ve mantıksal olarak bugün de beltrliyor
olan, kökleri top·lumsal felsefedeki bu tür spekülasyonları görmezden gelmek daha da kolaylaştı. Böyle bir durumun, bilimimizin öncülerinin iıktiısat kuramının . sınırlarını koymaya, başl·adıikılorı günlerde
,
Ortay a 'ç1kma 1Sl'nın OfdUkca .zor olıcfuğıüno kuşku yıdktur.
1

1

1

1
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