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İk~isat mesleğinde, 60'lı · yılların kons ensu su parça lanar
ak· Chica go

Monetarızm'ine, post-Keynesç iliğe, neo-M
arxiz m'e, yeni-Kuruınsalcılığa,

neo-A~sturya okul una ve fund eman talist
bir yaklaşım, Rasy onel
Beklentıler okul una (New Klasisizm, çev.n otu)
ayrıldı. 1970'le rden bu
yan~ basılan ciddi ve ideol ojik olara k farklı
bir' çok

kiCap ve maka leler,
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kted ir. 17:Je Crises. in Economic 'nıeory (Iktis at Teor
isinin Kıiz.ı),
Economı'sts ':it Bay (Iktisatçıların Çaresizliği,
W1ıat s Wrong, .Wıth
Econ omic s (Ikti sada Nele r Oluy or), 77ıe Jrreleuance
of Conventıonal
Econ omic s (Gel enek sel İktisadın Uygunsuzluğu), W1Jy
Economı·cs/s'Not
Yet' a Scien ce (İktisat Teor isi Niçin· Hala Bir Bilim Değ
il) , Dang erou s
Curr ents: Tbe State ofEconomics (Teh likeli Akımlar:
İktisadın Duru ma )
gibi kitap başlıkları ve hatta ''Let's Take · the Con
Out of Econometrl~s"
(Eko nom etri'y i tartışma.dan kurta ralım ) adlı bilim
sel bir ma kalenın
başlığı söz konu su endişeyi dil e getin nekt edid
er.
• The Atlan tic Mont hly'n in Şubat 1985 sayısında yayın
lanmıştır. Çev: Arş. Gör.
Erol Özvar M.Ü. İ.İ. B.F. İktisat Bölümü.
1
"boom and bust", görülmemiş bir ekonomik canlılığı takip
eden ağır bunalım _
döne mine verile n isimd ir.(Çev.)
·
·

Eleştirel

yorumlar sadece Samuelson'un "aşın sağ ve sol kanat"
yazarlardan değil, aynı zamanda, Amerikan İktisat Birliği .
(AEA)'ne seçilen yeni başkanların yıllık nutuklarından da duyuluyor.
Ancak görünüşteki canlanma çabalarına rağmen, yapılan iktisat
öğretimi, genç iktisatçılara verilen destek, kadro ve kira yardımı,
araştımi.alara takdir edilen parasal destek ve son olarak prestijli,
"referans kaynağı" olarak bakılan dergilerin saYfaları gibi göstergeler,
gerekli olan yenileşmeye ne kadar derin bir şekilde karşı -durulduğunu
göstermektedir.
dediği

Hakim okul; Neoklasik iktisat, klasik görünmez el varsayımıyla kendi kendine işl e ye n bir ekonomi prensibi-, ekonominin saat gibi
tıkır tıkır işlemesi için de vlet tarafından yapılacak makro ekonomik
istikrar politikalarını zorunlu gören Keynesçi görüşü uzlaştırır. Yöntem ·
açısından standart iktisat, kuruınlar! {t ilgili tedkikten ziyade, son derece
so}'ut, matematikse l ve tümden gelinıci'dir. Neoklasik iktisat teorisi,
"tam rekabet"e . dayalı bir ekonomik sistemden yanadır. Ekonomideki
bütün işleml e r, fiyatların malları hareket . ettirece~ kadar açık biibiçimde yükseldiği yada düştüğü basit pazar yerlerinde -örneğin, balık
pazarları gibi- yapılan iş l e nil e re be nzetilir. iktisatçılar, arz ve talebe
~öre fiyat oluşumunun 'piyasayı temizleye' yaradığını söylerler.
Orneğin, ve ri bir günde ringa balığının ~irz fazlası varsa akıllı balık
satıcısı fiyatıni düşürecektir, aksi taktirde, piyasa temizlenemeyecek ve
balık bozulacaktır. Veya · istakoz talebi yüksek, fakat arzı düşükse, bu·
sefer satıcı fiyatı yükseltece ktir, aksi taktirde, aşın sayıda istakoz almak
isteyen olacaktır . Standart iktisat teorisi, küçük bir pazarın bu
tasvirinden tüm e ko nomiyi karakterize ettiği söyleyen bir "genel
denge" tasarlar. Episte molojik bir el çabukluğu ile de tam rekabetin
hem ge rçek hem: d e mümkün olan. en iyi dünyayı tasvir ettiği söylenir.
Tam rekabe t mod e li aynı zamanda piyas~ların, bireysel olarak
e tkil e ye ce k yada te rcihleri yönlendirecek kadar güçleri ·
olmaya n ve sadece fiyat te klif • yada kabul edebilen birçok satıcı ve
alıcıl a rdan me ydana ge ldi ğ ini varsayar. İktisatçıların söylediği gibi, her
satı c ı bir fiyat alıcı'clır , fiyat yapıcı d eğil. Yoksa tam rekabet olmazdı.
fiyatları

Tam re kabet: "tarn bilgi"yi ge rektirir. Tüketiciler ustaca ürünleri
mukaye se ·edebile ce k kadar bilgili olmalı; işçiler alt~rnatif işlerden
kapitalistle r d e re kabetçi yatırını fırsatlarından haberçlar olmalıdırlar.
Aksi durumda satı cılar, tarn re kabet fiyatından daha fazlasını isteyebilir
ve bu isteklerini ge rçe kleştil·ebilirlerdi. işçiler de emeklerinin
karşılığından fazl asını tal e p e d ebilirle rdi. Tam rekabet, tam bilginin
dışında "ürettnı faktörl e rinin tam ~i.kışkanlığını" icab ettirir. Yani işçiler,
olası e n yl.i~s e k ücre li a ramakta, kapitalistler de elde edilebilir en
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de model detaylanclırılır, fakat temel varsayımlar sürekli aynı kalır. O
vakit öğrenci, ya bütün uğraşısının karşılıksız olduğunu düşünerek
tarih veya sosyolojiye kayacak, ya da zorlu matematiksel kanıtların
üstadı olacak ve disipline duyduğu sadakat gibi dedüktif mantığa
bağlanacaktır .

BİR

NEOKLASİK İKTİSADİ ANALİZ, METAFİZİKSEL OLANIN YERİNE_
EDEN AYDINLANMA
İKAME
DÜZENİ
TABİİ
BİLİMSEL

ZİHNİYETİNDE . DOGDU. Genel bir uyum içlnde bireysel egoizmi
biçimlendiren görünmez el varsayıırn, Aydınlanmacı kişisel özgürl.ü k
tabii kanunları uzlaştırdı. Adam Srnith'in piyasa
eğilimleriyle
ekonomisinde denge kavranu ela, on sekizinci yüzyıl Newtoncu
mekaniğin bir varyasyonu idi . Fizik 1 o zamandan beri iktisadın
peşinden koştu ğu bir ıııocl e l olar~k iş gördü.

Zorluk, iktisadi olguların ne evrensel ne de fü:iksel olgular gibi
öngörülememesinde n kayn~t klanır. örneğin, bir çok reel piyasa, fiyata
göre temizle nmiyorsa, böyle · bir cluhımcla, standart iktisat teorisi
gercekte varolnıayan bir dünyanın ayrıntılı modellerini kuruyor ·
demektir. Leste r Thurow'un 'Dang~rous Currents, adlı kitabında
gözleriılediği gibi, bazı piyasalarda -örneğin tahvil ve , hisse senedi
- piyasasında- piyasaların fiyat ayarla~naları temelinde temizleneceği
şeklindeki klasik varsayım geçerli iken, diğer bazı . piyasalarda -örneğin .
emek piyasası- ise, bu varsayım geçerli değildir. Ayrıca bu iki piyasa
türünün arasında bir yerele olan piyasalarda vardır; mesela otomobil
piyasası gibi.
Akademisye n olmayanların, akademik uz.m anian; çocukların
kumda oyun oynamaları gibi soyutlamalarla . uğraşmalarından ötürü
eleştirmeleri yadırganmazsa ela, bu tür eleştiriler özellikle iktisatçılara
yöneltildiğinde meşru sayılabilir. Çünkü iktisatçılar, düşün adamlarının
aksine, iki dünyada (düşün ve akademik hayatta. Çev. notu) da
çalışırlar. Bir zamanlar radikal iktisatçı Samuel Bowles'un gözlemlediği
Oyuncakları ise
gibi, iktisatçılar he m rahip hem mühendistirler.
ekonomi'clir. Kusurlu iktisat teorisinin sonuçları, pratik tavsiyeler
hususunda iktisatç ılara güvenildiğinde ortaya çıkar. '
Belli başlı teorik problemlerin en önemlisi, iktisadın tümden ·

geli~ci bir me todla aksiyomlardan netice çıkarmasıdır. Bir aksiyom,
der Ingiliz iktisatçı Peter Wiles, "yüce bir şeyıniş gibi sorgulanamayan

bir kaziyeden başka bir şey değildir".

Neoklasik iktisadın savunduğu tam rekabet düşüncesi, içinde
dünya'dan çok uzaktadır ve ne teori ne de siyasi tavsiye

yasadığınuz
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için faydali bir esastır. Şüphesiz dünya tam manasıyla teori gibi
olsaydı, günlük hayat kargaşa (anarchic) ·içinde olurdu. Thorstein
Veblen şöyle diyordu : "Gerçekten, bütün konvansiyoneİ ilişkiler ve
karşılıklı fikir alışveriş ilkeleri sürekli rasyonelleşen ve hesaplanan bir
revizyona tabi olsaydı -öyleki adet, minnettarlık ya da temaül kendisini
duygusal uygunluğun hedon·istik esaslarına göre, onaylanmış olsun-,
'
kurumsal yapının bir gece bile sürmesi beklenemezdi.
aksiyomlardan
İktisat,
çıkarmasindan dolayı nom1atif

metodla sonuç
gelimci
tümden
olanla b etinısel olanı birbirine karıştırır.
Teori, a priori olarak tam rekabeti[) he nı optimal bir dünyanın tasviri
hem de gerçek dünya nın faydalı bir ya kl aştınmı olduğu görüşündedir.
İktisatçiya, yüksek işsizlik oranının, parçalanmış e me k piyasalarının,
ulusal iktisadi gelişme stratejilerinin, büyük kamu sektörlerinin,
regulatif b,ankaların, korunan tanın piyasalarının -ya da genel bir ifade
ile toplumsal organizasyonların mantığının- ders kitaplarında anlatılan
tam rekabetten çok uzak bir dünya olduğu hatırlatıldığında, zorunlu
olarak önünde iki · seçen eğ i oluşacaktır: Ya bir çok iktisatçının yaptığı
gibi ders kitaplarına dönecek ve dünya ders kitaplarındaki gibi olsaydı
daha iyi , bir yer olurdu diye dü şü necek. ( Cambridge Universitesinden
John Eatwell'in ylırgul.ad ığı gibi , "Dünya kurduğumuz modellere
uymuyorsa, bu, daha çok dünyanın kötülüğündendir"); ya da
formalizmi terk ederek ofisinden ayrıla cak ve gerçek ~urumlann
profan dünyasını ince leyecektir. Bu türden bir kaç iktisastçı vardır,
fakat bunların çoğu, -Carnegie Mellon Üniversitesinde n Herbert Simon,
Institute for Advanced Study'den oı:tocloks modelin psikolojik
varsayımlarını redde ten Alberr Hirchnıan gibi- eski nesildendir.
Bununla birlikte, büyük üniversitelerin karlrola rında ve prestijli iktisat
dergilerinde''elli yaşın altında, bu türde n iktisatçı çok azdır; arzulu genç
iktisatçılara öğretil e n teorinin yapısında da onların görüşlerine yer
yoktur.
...
LIMCI METODU,
E
G.
TÜMDEN
BİLİMİNİN
İKTİSAT
UYGULAMALI
INCELEDIGIMIZ MIYOPLUGUN MESLEKi AHLAKI'Nl DA YARATIR.
Acemi iktisatçıların insan qıotivasyo nunun karmaşıklığı, iktisadi
kurumların dağınık dünyas ı ve tekno lojik değişmelerin · reel dinamikleri
hakkında daha fazla şeyier öği·enıııe ihtiyaçları kolayca bastırılır.
İktisatta tümden gelim,' enıpirisizıni saf dışı bırakır. Bankaların,
şirketlerin, üretim · teknolojilerinin, se ndikal arın, iktisadi tarihin ve
bireysel davranışların i ş l eyi şiyk ilgili reel ampirik merak ve feraset
sahibi kimseler, ya nede nselci anıpiristle r 1 ya edebiyat tarihçileri ya da
sosyologlar olarak yaftalanır v meslekten dışlanırlar. Bu suçlamaları
yapan kimselerin iktisat bölümlerinden, esote rik matematikte

...
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e konomik hayattan bihaber bir idiots savants
mükemmel , fakat ' gerçek
"
nesli mezun olur.

Economic journafda "İktisatçılar Arasında .
makalesinde, İsveç doğumlu iktisatçı Axel
Leijonhufvud , iktisat mes leğinin yöntemlerinin, ilkel bir kabilenin
ayinleri gibi, a ntropo lojik açıdan en iyi şekilde anlaşılabileceğini
söylemektedir:
1973'de

Yaşam"

adlı

Western

a laycı

lktisatçılar arasında .. . statü, belirli . alet tipi.erinin üretimine,
"modellere" bağlıdır ... Bu modellerin bir çoğunun, ya çok az ya da biç
bir pratik faydas ı y oktur, olsa olsa bu modeller kabilenin (matematiksel
iktisatçılar kabilesi, çeu.) gelişmemişliğini ve kültürel sefaletini gosterir...
Rabiplik kastı. ( matematil~el iktisat), gerek mikro'dan (mikro iktisat,
çeu.) gerek 'ljl.akro'dan ( makro iktisat çev.) daba y üksekte bulunur...
Matematiksel ildisatçı/arın yükselişi, · iktisatçılar arasında, daba süslü
ve törensel m od ellere doğru olan eğı:timle birleştiği görülür.

Matematikse l

iktisatç ıl a rın alışkanlıklaı'ı,

meslekte n

olmayanların

aklını karıştırır. Bunun se bebi , ya lnız mate matiğin ke ndisinin teknik
olması d eğil , aynı zamanda . iktisatçı ların, her birinin tehlikesi
ke ndisinde n m e nkul bir kaç farklı yoldan istatistiksel ve matematiksel
modelleri kullanmas ıdır. Bazı mate matikse l modeller, pür teoridir; bu
mode lle rd e cebir, va rsayıml a rı ına nipul e e tmek amacıyla kullanılır. Bu
yargı, gen e l de nge teorisi için o lduğu gibi, aynı zamanda, çeş itli dergi
makalelerind e incele.nen bir çok d etaylı konu için d e geçerlidir.

Mesela, 17Je A m erican Economic RevieuJda J.V. He nde rson ve Y )v1.
Loannides ta ra fından ka le me alınan "Bir Mesken Kiralama Tercihi
Modeli" isimli tipik b ir maka le 'd e servet, gelir, "hayat çevrimi" (life
eyde) ve d i ğe r d eğ i ş k e nl e rin bir ev alma ya da kirala ma kararını nasıl
etkiledikleri araştırılmaktad ır. Analiz ı çın , mode lde, diğer şeyler
arasında e mlak piyasalarının ( housing ınarkets) "denge" de olduğu
varsayılmakradır. Mode lde n tüketicilerin, teoride ve ri olan farklı piyasa
ela cebirsel olarak çıkar
davranacağı
koşullann.a · göw nasıl
sahibi olmak tesadüfi kapital
"ev
sonra,
daha
z
rııni
a
rl
sanmaktadır . Yaza
kazancı ya da kaybına bağlı ise, ev kiralamanın çok daha cazip
olduğunu ve bundan d o layı, tüke ticile rin, sabit bir getiri oranında
sermaye piyasalarında yatırım yapabileceklerini" kaybetmekte dirle r.
Di ğer bir d eyi ş l e tüke tici le r, güvenilir olanı rizikolu olana tercih
edecekle rdir. Bu Vf' b e nzeri makale le rde göze çarpan şey, hiç bir .
verinin o lmamas ı ve yaza rl arının gerçek bir piyasayı inceledikle rini
göste re n bir alarne tin bulunmamasıdır .. Yukarıda ba hsettiğimiz makale
sure tiyle varsayım ve
kull anılma k
mantık
mate ııı atik.sel
d e,
çıkarsanıa la'rın salt inanipül asyonl arında n ibarettir.
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·Matematiğin çok farklı bir kullanmu, yoğur:ı bir şekilde gözleme
dayanan ekonomet rik modelleştirmelerde kendisjni gösterir. Wharton
Econometr ics, Chase Economet rics ve Data Resources Inc .. (DRl) gibi
ticari . müşavir firmalar, ekonomi hakkında , bir bilgisayar programı
vasıtasıyla birbirleriyl e ilişkil e ndirile n binden fazla eş~tliğin kullanıldığı
ka~~ık modeller tasarlarlar. Uzun bir zaman periyodun ü kapsayan
verılerı
toplamak ve korelasyonları tasnif etmek suretiyle, bir
ekonomet rik model yapımcısı, -yakın geçmiş örneklerin in yönünün
aynı
olduğu
varsayımı
çerçevesin de- · değişkenleri~ gelecekte
birbirlerin i nasıl etkil eye ceğini ta hnıin etmeye ça lışılır0
-· ,
ı

.

Örneğin, federal açık 200 milya r dolar ise ve sıkı para politikası
uygulanıyorsa, . bu durumda, (geçmiş korelasyon lara . göre) işsizlik o/o
8'e, faiz oranlan da o/o 12'de n o/o 13'e yükseleceğ i söyl ~nebilecektfr.

Bt!nunla birlikte farklı modelle r, farklı nedensellik varsayımları
kullanırlar. Mesela, arz-yö nlü bir 111oclel, tasarnıf or~nını; monetarist bir
model, para arzını; Keynesçi mode l ise kamu açıklan büyüklüğünü en .

önemli

değişken

olarak kabul eder.

Bu tür modelle rin karşıl~ştığı zorluklar, modellerin göz önüne
aldıklarından her zaman daha fazla d eğişkenin bulunmasından ve
geçffiişin zorunlu olarak gekceğin göstergesi olmamasından
kaynaklanır. Son yıllarda makro e konomik dünyayı etkileyen başlıca
faktörler, dışsal değişkenle rde n (OPEC fiyat artışları) ve siste mdeki
,yapısal değişmele rden (tekno lo jik ve fina ns'ın globalleşmesi) meydana
geldiği gö,-ülur. En son DRI'nin ya ptığı ta hmin, 1980'lerin · sonlarına
doğru oldukça istikrarlı bir e ko no mik büyümenin ge rçe kl eştirileceğ i
şeklindeydi. Fakat, finansal panik, bütçe açığını indirme ile ilgili siyasal
anlaşmazlıklar,
İ ran-I ra k
savaş ı
ve
bankacılık
alanındaki
düzensizli klerden kaynaklan an beklenmed ik yapısal tesirler, DRI'nin
tahminleri ni boşa çıkardı . Bti) ük · e ko nomik 1 tahmin modelleri,
1970'lerde ki hızla yüksele n popüler olma dönemini müteakip
· itibarlarını kaybetmeye başladıl ar. Cyclop Steel'in ve Cleveland Federal
rezerv Bankasının heyet başkanı Willianı Knoell şöyle demektedi r:
"DRI'ye aboneyiz. Ona yaptırdığımız ekonomik tahminleri çok ö ne mli
bir girdi, sağ duyusunu kullanabile cek kimselere karşı bir savunma
aracı olarak düşünüyoruz . Ancak geçen bir kaç yıl içinde celik üretimi
üzerine DRI'nin yaptığı tahminler< bakıldığında bunların hiç de iyi
olmadıkla rı görülür. İktisatç ılnr genelde doların bir hayli yükselişini ve
faiz 9ranlarındaki son dü ş ü ş iinü gözd en kaçırdılar: önced e n etkisi
ölçülemeye n o kada~ çok şey va r ki ."
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1980'lerin başında, ekonometrik model ve tahminlerle uğra şa n
bir kaç tecrübesiz firma piyasadan silindi. Binlerce mü şte risi ve yılda 80
milyon doların üstünde toplam ciı:osuyla DRJ ve di ğe r büyük firma lar,
mega-ınocl e ll e rcl e n uzaklaş ıp, bunun yerine bir makro ekonomik
se naryola r varyasyonu kullanarak bir müşte risinin satışını planlaya n
daha geleneksel modellere yöneliyorlar. Gelecekten habe r ve re n
Kfistal tüp, beklenmedik olaylar için çok daha mütevazi tedbir
araçlarının kullanılması gerektiğini söylüyor.
VE .HATTA HAYLİ
KONU OLAN KULLANIMI, mod e l- haline getirilen
hipotezlerin cebirsel olarak · test ed ilmesinde 011aya ç ıkar . Çoklu
doğrusal regresyon olarak biline n mare matikse l teknik, bir ne clensonu ç ilişkisin e sahip olabilen bir kaÇ d eğ i ş k e nin , -aynı anda hepsi bir
kabul ed ilme k suretiyle- ı:est ed ilmesine imkan verir. Eğer Cıcre tl e rin
m esle k, eğitim, IQ testi, cinsiyet ve ırk-i özellikle r tarafıncl<ıJl e tkil e ndi ği
düşünülüyorsa, e kononıetrik teknikler, he r bir faktöıiin ücre tle rdeki
değişmelerle ne kadar - güçlü bir şekilde kore lasyona girdiğini
belirleyebilir; araştırmacı, ned e nselliğe daha sonra atıfta bulunmaya
teşebbüs edebilir.

EKONOMETRİK TEKNİKLERİN FARKLI

TARTI ŞMAYA

Bununla birlikte , e ko nometrik olarak test etme nin bu öze lliği
pe k çok proble mle r doğurur: iktisadi hayatta, neden-sonuç ilişk isi
hemen (insta ntly) me ydana gelmez; etkile r hissed ilmeyen ö nce
gecikmeler olabilir. Bir iktisadi problemin e n so·n gizleneceği . yer,
.zaman gecikmeleri (time lag) clir. Kararlı bir e konome trici, zaman
geci~melerini hare kete geçire re k he men he riıen he rşeyi "kanıtlayabilir".
Da hası , bir çok iktisatçının iddia ntiği gibi bir t.eoriyi, test . etm e nin
d oğru yöntemi hipotezle ri be lirgin hale getirmek ve akabinde
regresyon eşitli,kl erini işle tmekse ele, yaygın uygulama eş itliklikl erin
şöyl e ya ela böyle hipoteze uygun hale gelene kadar geci kmi ş
zama nları manipule etme k ve zaman ve diğer d eği ş ke nl eri
tesadüfi
korelasyo nl ar ı sad ece
bazı
yö nl e ndinııektir . . Şüph esiz
o labi lirke n, diğer . bazıla;-ı ela gözden kaça n gerçek sebepleri ö rtmüş
olabilir.
Bilgisayarlar, -sranclaıt program pake tleri vasİtasıyla- ne r<-".d eyse
sonsuz sayıda eş itlikl e r kullanma hususunda :ıraştırnıac ılara kolaylıklar
s:ığ l a nclı. Bu tC"knik, ampirik iıice l e me nin bir aracı olarak hizmet
euıı e- kre n ziyade, bir iktisat ç ıyı sair bir te knisye ne ya da icl e lol oğa
"V.AR." (vector :ıuro regressi o ns) ve "M .A.R.i .M.A."
döndüre-bilir.
(uıtıltivariare aüto-regressive integrative ınoving average) mode ll e ri gibi
yen ilikle r, erkin bir bi ç iıııcl e bilgisayarı otomatik pilot haline getirınekte
ve kore lasyo nları bulmayı ne red eyse tesadüfle re bırakmaktadır.
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"1:-I esap l amayı

rizikosu" de r DRI'de iktisatç ı Roger
çev.) akıllı o ldu ğunu varsaymaktır.
· Araştırmacılar, birbirle riyle rekabet ha lind e bulunan teorileri test e tme
· h atas ına dü şmek t ed irl e r ; bilgisayar ternıinalincle vakitle rini
heba
e decekle rine, teorile rine u ygula yaca kları verile ri toplamaya ça lı şs ınl a r
daha iyi".
Brinne r,

kol aylaştırma nın

"rnakinanın (bi l gisaya rın ,

!KTİSADI N . AŞİRI

DERECEDE MATEMATİKSELLEŞTİRİLMESİNİ

e n sert el eşti:re nl e r arasında . mesleğin e n saygın matematikçile rind e n
\Xlassily .Leontief ele bulunur. Bilgisayarla .Ça lı şa n ilk iktisatç ı ve 73
Nobel Ödülü'nü ke nclisint> kaza ndıran g ircli -Ç) ktı analizinin mucidi.
Leonrie f, 1970'deki A.E.A. baŞ kanlık konuşmasında" (iktisatta, çev.)
ge rçeklikle ve · gözlemle nebilir olandan ziyade rahayyüli ve hipotetik
şeyl e rl e" fazlaca u ğras ılm as ını kınıyordu. Pür teorisyenleri,
reel
ekonomi yi inceleyen kimsele ri dışlamalarını "Darwinci" .bir süreç o larak
tanımlıyordu. Leontief, meslekten öylesine meyus olmuştu ki, 1982
yılına kadar iktisat dergilerinde yaz ı yayınlamad ı. Scien.ce dergisine
yazd ı ğı bir me ktupta Leontief şunl a rı söylüyordu : "Mesle ki iktisat
dergilerinin her sayfası, -şöyle böyle makul ise de- tama.me n keyfi
va rsayıml a r setiyle kesin bir · şek ild e ifad e l e nmi ş ve mevzu ile ala kas ı z
teorik sonuçlara. d oğru götüren ınare nıatik se l formüllerle dolu. il
· iyi bir e mpirisist ola n Leonrief, Marr 1977 ile Aralık 1981 arasınd a
T7Jf.l A m.erican Ecrmomic Reoew (Amerikan İktisat Dergisi)'nde ç ıkan
makale le ri tasnif e tmiş ve makale lerin yüzde 54'ünde "hiç bir veriye
chyanmayan matematikse l mod elle r" bulundu ğunu , yüzde 22'sinde
bazı maksatlarla toplanmış veri le rd e n istariksel somı çl:ı.r çıarılclığıni;
yüzde 12'sinde verisi z a naliz yap ıldı ğını ; ve so'n ola.rak makalele rin
yüzde O. 5'incl e yaza rla r r ara.fınclan to pla nan veri le rin dolaysız e nıpirik
ana lizinin yap ıldı ğını res piı e üni ş tir . Leonrie f, daha sonralan ya pılan biı
tasnifte de yuka rıdaki eğ iliınin d eğ i şmediği ni ifad e ede rek şöyle
cli yo rdü : "Kesin olarak bir tane de neysel araştırma bulduk, o ela
güvercinl e rin fayda m aks inıi zasyo nu yla a l a ka lı yd ı. "
Maı:enıaı:ikse l yaklaş ınu e leş rire n di ğe r bir yazar, oyu n teorisini n
iki kurucusundan biri ve ırnıh afaza k a r Avusturya o kulu yla nispete n
ö zcl eş l eş,nıi ş mate mati kçi ve iktisatç ı o.skar .Morgenstern'clir. On tl}(Accuracy oI Econo m ic ObsPnıations ( Ikı.i sacl i Gözl e ınl ı:- ıin K<:>s inli <ı i
üze rine) acllı teknik o lmaya n muht eşe ın kit.al.'.ıncla, Mo\·gensre rn ikt.is~t
ile ilgili h e men he me n bürün i s_ı::risıigin güve nilir olmadı ğın~ i şarer
eder.
Bunun selıe plerınck~ n bırı, resnıi sualle re C'evap ve rım . kle
yiikürnlü n .ı e rcilerin , d evl e ı soru ş turmas ından korkmaksızın ya da
re kabeti ya nlı ş yö nkre s üıiHd e me arzusu o lmaksı z ın çoğunlukla yalan
söyle meleridir. ''Doğa'cl a bunun gibi lli ~-bir şey vul~u ~ _bulmaz", ele r
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Morgenstern. Diğer iktisadın, başka maksatlarla toplanmış ve ma ntığı
ekonomik olmaktan ziyade legal veya bürokratik olan ikinci e l verileri
kullanmasıyla tanınmasındandır . Vergi amacıyla bilançolara kaydedilen
karların, gerçek karlarla pek ilişkisi yoktur. Birçok resmi istatistik
serileri, tam olarak birbirlerine uymamaktadır . .Mesela, uluslararası
ticaret istatistiklerinde bir ülkenin ithalat rakamlarıyla, o ülkeye ihracat
yapan .diğer ülkenin rakamları heı: zaman birbirini tutmamaktadır.
Morgenstern, daha sonra verilerin mate matiksel manipülasyonunun,
· oldukça b elirsiz sonuçlara yol açan ilk elde istatistikse l haı:aları tashih
etmede nasıl yetersiz kaldığını açılamaktadir. Bir regresyon . eş itliği,
korelasyonun yokluğuna işaret ediyorsa, bu, gerçek ilişkinin
varolmamasından. ya da
istatistiklerin yanlış olmasındandır. Bu
durumda iktisatç ının, mesele nin ne olduğu konusunda söyl eyeceğ i bir
şeyi yoktur. Eşitlik ne kadar karmaşıksa, hataların artma ihtimali o
kadar yüksektir. Dahası bir iktisatç ı bilinçli ya da bilinçsiz olarak,
yanlış olduğu biline n verilere göre bir eş itlik kursa ve sonra ona doğru
verileri ika.m e etse bfle bu eş itlikten, gerçekte saçma sonuçlar çıkabilir.
- Bu tutum, araştırmacıların dürüst olmadığını göstermez, fakat bütün
metC?dlarının şüpheli olduğuna isare t ·eder, Lester Thurow şöyl e el e r:
"Nevvton ve çağdaş ları, bugünkü iktisatçılaı~ gibi hare ke t et miş ve
modern bilgisayarlarla ta nışmış olsalardı, b elki de yerçekiıni kanunu .
asla k eşfedilmeyece kti . "
Matematiksel dil ve tümden gelimci yöntem, iktisatçılara kendi
disiplinlerinin ~ya lnızca ke ndile rinkinin- "sıkı" ( hard) bir sosyal bilim
olduğu hissini verir, AEA (Ame rikan İktisat Birliği)'nin 1983 yılı Aralık
ayındaki yıllık toplantısında Nobel ödüllü . ve Chicago okulunun
öncüsü George Stigler konfe ransına , bir vakit . siyaset biliminde n bir
r~1eslektaşınıı:ıJ ( iktisadın dışında, çev.) diğer sosyal bilimlerde, Nobel
Odülleri ve rilmeyişinin se bebini sorduğunu naklederek başlar.
"Hatırla~ım" der Stigler, o bilimlerle uğraşanlar, "zaten edebiyattan bir
Nobel Odülü alıyorlar." Aynı mizansel tavır içinde diğer bir iktisatç ı,
Stigler'e kurnazca karşılık verir: "Siyaset bilimcileri, anekdotunuzun
(hikayenizin) çoğunun veri olduğunu clüşünuyorlar . "
Matematiksel tümde n gelimci akıl yürütmenin e n sıkı müdafasını,
otuz yılı aşan bir süre önce M Friedman, "Pozitif İktisat üzerine
De ne mele r" adlı eseriyle yaptı. Frieclnıan'ın iddiasına göre, bir
varsayım, içsel o larak nıtarlı olduğu
ve mode l d e ve ril e rle
çürütülmediği müddetçe o varsayımın e mpirik olarak doğru olup
o lmaması önemli değildir. Bundan dolayı, rekabetin e ksik olduğu bir
dünya'da
bile ekonomik faaliyetin,
"güya"
klasik
iktisadın
aksiyomlarına uyuyo rmuş gibi ınod e ll eşt irilınes i meş rudur . Fri e dman, .
hipote tik bir usta bilardocu analojisi kullanarak şöyle d e r:
\
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~ilardocun_~m, sanki OP_t~mum yönleri tayin eden karmaşık
matematıksel .(ormulasJ!~rıları bılıyor.. :. güya gözleriyle k esin olarak
açıları _ı~hmın edebılıy01:. · .. formul/erden aydınlatıcı be.saplar
çı~a~'tabılıyor ~e. sonra da J::nnul~<:'1:_e belirlenen yönde topl,arı hareket
eı~ı.rıyormuş gıb·ı'. . atış. YC:-Ptıg1:nı, duşunmek biç de saçma değildir. Bu
bıpo~eze .ofan .?uve:',1:mız, bılm docu/arın -ustaları da dabıi-yukarıda
tasuır edilen sureç ıçınde OJmadıkları ya da oynayabı:tdikleri ı:rzaucına
dayanmıyor, daba ziyade bıJardocuların şu ı eya bu y olla zorunlu
olarak aynı sonuca ulaşamıyo11arsa, ge1~çekıe usta oyuncu olmadıkları·
inancına dayanıyor. Bu örneklerden ekonomik hipoteze geçmek için
sadece küçük bir adım vardır: Geniş bir şm1lar mcmzumesinde bireysel
firmalar firmalm~ sanki umdukları. kaz.,ançları azamileştirmek
amacıyla rasyonel olarak daı ranıyorlannış...
oe bu uğraşıla rıru
basarılı kılmak için gerekli verilerin tam bilgisine sabipmiş; y emi ilgili
mal~vet ve talep fonksiyonları.rn bil(vorlarnıış gibi hareket ede-der.
Corne ll Üni versitesi nden Profesör Richard Tbaler, Fıiedman'ın
metafon.ınu izleyerek, daha iyi bir analoji teklif eder. Bu analojide,
muhtemelen bir kaç şişe bira i çmiş acemi bir bilardocu yer a lır. "Acemi ,
'ingilizceyi' çok az ya da kullanmaz ve atı ş yaptıktan sonra başlama
topunun nereye gi ttiğ ine pe k dikkat etmez. Diğe r a tı ş larda, ke ndisinin
siste matik olara k ıska l amasına sebep olan optik illizyonlara da maruz
kalabilir." Acemi'nin vuru şla rını kes ink ~s tahmin edebilen lıi ç bir
formü l yo ktur ve gerçek ekonomi, ustalardan daha ziyade acemileri
içinde barındırır.
Mesele , iktisatç ıl arın dünyayı ça lı ş tıklan tarzda görecek Şf' kild e
eğ itilme l e rinden kaynaklanır . Sonunda, nerf'cl eys<
"' biitün kamu siyaseti
soru nl a rı e konomik o larak tanımlanır \re dolayısıyla bu tür sorunlar
hakkında

karar veren mesle ki yetki sahibi uzmanlar, tabii ki iktisatç ılar
o lur. Kamu d eğe rl eri problemi, politik güç, demokratik toplumun
doğas ı gibi konular dar bir çerçevedf' hat<.ilı olarak teknik mesel(-'le r
olarak e le a lınır ve buna göre çözümlc:.r üretilir, alte rnatif çözüm yollan
isf' e ngelle nir.
Mode l o lu ştururken , mesleki sap l antının aynı de recede ciddi bir
sonu cu da e n zorlu e konomik problemlerin , reff'rans çerçevesinin
dışında tutulmasıdır. Standart ikti sad ın a ç ıkla yamad ı ğı ve i şarf' t
etmediği sorunlar, fomıe l kanıtlarla "çözülmü ş " o lanlardan ço k daha
fazla e he ınılliyeti haizdir. iktisat clc>rgilerini okuyan iktisatçı ohi ıayan
b iri , ne lerin dışarıda bırakıldığını (hariç tutul duğunu) gördükçe> e pey
şasırır. Standart iktisat literatürü, Tom Stopparrl'-t.rı Rosencrarıt and
Guildensterrı Are Dead adlı eserini hatırlatır. Öıwııısiz ko nular merkezi
'
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bir konum kazanırke n , gerçekten önemlileri ise üzücü bir şe kilcı~
dikkatlerin dışında durma ktadır.
Standart modelin varsayımlarının ne zaman uygul a nıp ne za 111
· uygulanamayacağını empirik o larak tetkik eden l:fütünüyle farklı b~
iktisat türü tahayyül etmek mümkündür. Teknolojik ve kurunı.s ır
değişmeler, e ko nomik büyüm~yi nasıl etkiler? Hangi kurumsal şanıaaı
kamu mü da hal.esihi ha klı çıkarır? Eko no mik performans ile kültürel vr,
. siyasal d~?er~~r . arasınqa bağlantılar nele~di~? Eşitlik ile . etkinli k
aras ındak ı unlu ı rnde of! ne zaman gerçek bır zorunluluk halıne gefi ·:ı
ve ne zaman imtiyazların haklılaştırılması için kullanılır? Haıı. ':.
pi yasalar, de rs kitapl4rında anlatılan piyasalar gibi işler? Hangi kültüre1 1
te kno lo jik ·ve kuramsal şartlarda, sermaye yatırımlarının piyas'
· d ağılımına dışarıdan bir müdahale dinamik karlar doğ~rur? Fark~
tarihsel dö nemlerde, farklı milletlerce ulaşılan te knoloıı seviyeı e/
arasında ge'rçekte n · nede n büyük farklılıkl ar vardır? Farklı yenide 1
bölüşüm forrnl an, dinamik etkinliğin hangi kar ve pratik maliyetlerin n
ma ruz kalır? . Gerçekte insan davranışını harekete geçiren saik nedir v~
hangi şartlar altınd a saikler, bencil (self-interested) o lduğu gib .1
işbirlikçi ve diğergam'dır.
·
Adam Smith , iktisadi egoizmi övdü ğü Milletlerin Z e ng inli ğ i adlı
ü nlü bir . paragrafın da şöyl e yazı yo rdu : "Akşa m ye meğ in·
kasabın, bira imalatçısının ya da fırıncının hayırseverliğinden değil ı
kendi çı ka rl a rı p eŞ ind e koşmal arınd a n bekleriz." Acaba i şbirli ğiniı~
(coorperatio n) ki ş ise l ç ıkar p eş ind e k oş ma k ta n daha "etkin" oldu ğu
koşull a r var mıdır? Varsa nelerdir? Niçin ba zı ülkelerde sendikalar
ve ri mlili ğe, te knolo jik ge li ş meye ve ücret sınirl a ma l a rın a . ka rş ı esne k
bir tavır sergilerke n, di ğe rl e ri engelley.ici ve çıkarc ı bir tavır içindedir?
kaza ndıkl a rını . istikrarda
Ne
tü r de regülasyo nlar, yenilikten
kaybederler. Hava trafi ği kurallarını oıtad an kaldı'rma k bazı durumlarda
uygun olsada, bu, hava taş ıtl arı için güve nli olmaz. Bu konular, iktisat
dergil erinde kırk yılda bir ele alınır, · o da . a nlaş ılmaz soyutlama ve
va rsayı mla r çerçevesihde.
kitabının

Gözlem, teori yi tehdit ett i ği müddetçe gerçek emprisizm, tümden
geli mci metod içinde bir ukte olarak ka lır . Harvard 'tan iki iktisatç ı
Richard Freemalı ve James Medoff, sendikafarın verimlili~ üzerinde ki
gerçek etkisinin kurumsal şa rtl ara bağlı o ldu ğunu göstere n ve rile r
buld ular. Baz ı send ikalar, i ş çil e re söz hak~ı ve eş it ş ik ayet prosüdürü
temin ed ildi ğind e görünüşte ürün artırılmasına katkıda bulunurl4rke n,
d i ğe r baz ıl a rı ise, ç ıktının aza lmas ın a . vesile o lma k ta dır . Bu ö rnekle r,
· Birbirinin yerini alma, birbirinin yerine geçme (Çev.)
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işçi , . çıevcut düşük ücreti~ işle ri
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da işsizlik olgusundaki çevrimsel (cyclical) değişmeleri tam olarak
açıklamamaktadır .

Lester Thurow'a göre, Büyük Depresyon sadece, işçilerin iş
fırsatlanyla ilgili bir on yıllık yanlış algılamalarından kaynaklanmıyordu .

Çok az işç i düşük-ücretli işl e ri redd~tmiş, işsizlerin çoğu , bir iş
bulabilmek için he rşeyi göze almıştı. !kinci Dünya Savaşı sırasında
yaşanan tam · istihdam tecrübesi, algıl a malarda meydana gelen ani
netli ğ in değil, fakat büyük~öl çekli devlet harcamalarının bir sonucuydu ._
Savaş esnasınd a reel ücretle r keskin bir ·şekilde yükseldiği gibi istihdam
da artmıştı. Temel Keynesçi görüş, katı-ücret olgusunu açıklamayabilir,
fa kat periyodik işsizliğe ikna edici bir biçimde izah getirir.
Son günlerde emek piyasalarının temizlenememesine farklı bir
getire n yeni bir analitik yaklaşım geliştirilmektedir . Bu
yaklaşım, enteresan bir şekilde, e konomik olmaktan . daha ziyade
sosyolojiktir. Bir kaç çalışma e konomisi uzmani, bir firma için rasyonel
davranışın; istikrar ve motivasyon sebebiyle istihdam ettiği kimselere
piyasayı temizleyen ücret (market-clearing wage) mikta rından daha
fazla vermesi gerektiğini gozlemledi. ücret dışı verilen küçük primler,
işçinin i şe bağlılığını ve gayretini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda çok
daha istikrarlı ve verimli iş gücü temin eder; iş-değiştirme oranını
(turnover) düşürür; işçiye verile n eğitimin masrafl arını azaltır. Marjinal
ve rimliliğe göre ücret ödeme aksiyomunun diğe r aksaklıkları m esela
kıdemlilik gibi daha güvenli ve dolayısıyla daha çok işbirli ğine dayalı
emek gücü kavramını gündeme getirmektedir. D .E.C. (Digital
Equ ipme nt CorpC?ratio n) ve diğer bazı firmalar, işçileri asla işten
çıkarmama prensibini uyguluyorlar. Bu, kısa döne mli ma liye tlere
sebep olsa da, yüksek moralle tazrnin edilmektedir.

aç ıkl ama

Bundan baş ka işverenl er, işçil e rine piyasayı güçlükle te mizleyen
dcret ve rmi ş o lsa l a rdı , ü cretl er neredeyse günlük olarak yükse lip
düşebi l ece k; işsiz insanlar, çalışanların aldıkl arı ücretlerden da ha
aşağıs ını
teklif ede re k
fabrika
kapılarında
süre kli
olarak
bekl eşeceklerdi. Bu durumda hiç bir ustabaşı ke ndisinin aldığı ücretten
daha aşağısını kabul eder diye asla bir çırağı yetiştirmeyecekti. Teoride
kıdemli işçile re, daha verimli oldukları için genç olanlardan fazla ü cr=t
verilir. Fakat pratikte verimlilik orta yaşlara d oğru azalmaya başlar; .
yaş lı işç il e r ekseri yetle yavaştırl ar ve genç · işçil ere göre da ha az
beceriklid irler. Bu işçil e re . daha iyi ücre t verilmesi, yükse.k marjinal
v<"rim lilikle rinde n dolayı değil , bir sosyal sistem o larak işyeri anlayışı
ve acl ale r teamüll e rinıi zde n k;ıynaklanır. Kısacası piyasayı te mizle ye n ·
ücretin üze rinde ödeme. yapl)ıak için em eğin ve rimli o lduğuna karar
ve re n bomo economicus d eğ il , fakat boma sociologustur.
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Standart
- ve d inami k, ka rın
k
kl
h kkiktisat lı.te ranı·· ru.. , te k no loıı.. k yenı·1·k
ı
..aynl~k abrı d a kında da pek az faydalı bir bakış açısı vermekted ir.
U
. nası 1 b ır
. vaz ıyet
.
·. ste
·r ı d -u.1d 11.a_ onuyla
.. .. il gıTı pro bl e ınl e rın
arzettıgı·yl e
1
ı gı ı.
eyı _· Yururlükteki ta nıma göre iktisat, kıt kaynakların
~hsıs~? a ugr~şır. .Diğer bir tabir ile iktisat, serbest piyasaların, kıt
ayna ~~ .ı:ası optımum kullanıma sevk ettikleri ni incele r. Fakat
ta.rıhs~l ır ornek alındığında göıülür ki, İkinci Dünya Savaşı arefesinde
Bırleşık Devlet.~e~?eki iktisadi kaynakl~r," işsizliği n yükse k o luşund a n ,
satın . alma gucunün bastırılmasınd a n ve -tüketici ) ete rsi zliği ve
.k~~asıteden f~zla mallarla ' karşı karşıya olan- finnalann rasyone l
bı çımde sermaye yatırıınları yapamamalarından ötürü atıl bir vaziyette
duruyordu . Savaşın vuku bulması, devletin vergile ri yükseltmesine,
k~~1~ borçlarının artmasıha ve b irden bire gayri safi milli hasıla nın üçte
:Z:;bırının savaş sektöıünd e kaydırılmasına sebep olmuştu. Netice'de
yü!de onbeşte n yüzde ikiye düşmüş bir işsizlik oranı; savaş boyunca
saglanan . ~ılda ortalama ·yüzde onbirlik bir büyüme; -bir çoğu savaş
sonra~ı .sı~ıl ~ıygulamalara konu olan- yeni ileri teknolojiİer ve nitelikli
sanayı ışç~lennden oluşan bir neslin eğitimi gerçekleştiriliyordu. 1944
yılına dogru şavaş, durgun ekonomiyi öyle ca nla ndırmışt ı ki· sivil
harcanabilir gelir, askeri amaçlara dönük büyük parasal harcamalara
rağmen, 1940 yılı seviyesini aşmıştı. Şüphesiz bu tecıübede ·
araştırılmaya d eğer bir dinamik gelir modeli vardır.
Göıünüşe göre, İkinci Dünya Savaşı, bir piyasa ekonomisinin
gerçek mecrasından -belirleyici planlama ve devletin ücret ve fiyatlar
dahil yatırımları kontrol etmesinde n dolayı- sapmasıyla o rtaya çıka n
etkile ri°n incele neceği bir laboratüvar örneği o labilirdi. Fakat
profesyonel iktisatçılar, savaş. yıllarına pek ehenrn1iyet vermediler.
Aksine, uygtılamalara bakılırsa, ekonometrik modelleştinnelerde,
eşitlikleri bozmaya eğiliınli olduğundan savaş tecrübesinin göz ardı
edildiği görülür.

Ortodoks iktisatta, Schumpeterci müteşebbis kavranuna dayalı
dinamik büyüme yakl aşımına pek az ilgi gösterilir. Bilimsel literatür~~ '
bir tarafta üre tim fonksiyonları, sermayenin yeniden yat ırımı , e megın
veriınliliği ve sermaye-çıktı oranlarıyla ilgili yoğun mücerret tanışmalar
bulunurke n, diğer tarafta İkinci Dünya Savaşı sonrası . hava taşıtları
te knolojisinin hızlı gelişimi ya da Japon makine-alet endüstrisinin
Amerika'daki b enzerini geçmesine vesile olan mühendislik alanındaki
ile rle mele r ile pazarlama stratejileri hakkında ise pek az müşahhas bilgi
vardır.
·
Bu son ö rnekle ilgili iktisatta~ yegane biline n şey; Japo n
·ekonomik planlamasının · faydalı olmad ığı zaten a priori o larak ta
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İktisat
Reagan'ın ·
ve
profesörlerinden
. M.l .T.
Konseyi'nin sabık uluslararası ticaret uzmanı Paul
Krugman , Japon planlamasını, alışılmış · tümden gelimci metod ile
yıkmaya ça lışır : "1960'ların başlarında, Japon hükümeti himaye
etmeseydi bile, Japon çelik endüstrisi, Amerikan endüstrisi üzerinde bir.
rekabet üstünlüğüne sahip olacaktı. Her iki ülkede de aynı teknolojik
plan paketleri vardı. Hammaddeler girişi art ık çok önemli değildi.
Emek maliyetleri, Japonya'ya nazaran Amerika'da çok daha yüksekti.
Sermaye birikimi· ise, yüksek tasarruf oranları sayesinde Japonya'da
Sonunda endüstriyel . planlama
istikrarlı olarak bir hayli artıyordu.
(targeting)'dan tamamen bağımsız, Japonya, çelik e ndüstrisinde bir
re kabetçi üstünlük kazanırken, Amerika bundan mahrum kalıyordu."
Acaba Japon planlamasının empirik olarak he rhangi bir farkı var mı?
Evet, bazı farkları olmuş olmalı. Japon hükümetinin sosyal sistemi
koordine e dici rolü, Japo nya' nın dinamik verimliliğini ve büyümesini
artırıyor mu? Japonya 'nın muhtemelen he r şeyde bir reka,betçi
üstünlüğü, planlaması var ıru? Bu, bazı çevrele rce kabul edilemez bir
sorudur.
olamayacağıdır.
Danışmanları

. KUH'UN BILIMSEL DEVRİMLERiN YAPISI ADLI
ESERİ DE VURGULADIGI : GİBİ, BILİMSEL ÇATIŞMA EN _YOGUN
EDILEN
TEHDİT
· GÖZLEMI,.ERLE
OLAGANDIŞI
OLARAK
KURUMSALLAŞMIŞ BİR PARADİGMANIN SINIRLARINDA SÜREKLİ
, MEYDANA GELİR. Bilimsel . bir paradigmanın "yıkılışı", der Kuhn,
"siyasal kurumları, o kurumların yasakladığı şekillerde değiştirmeyi "
hedefl eyen siyasal bir devrime çok benzemektedir. İktisatta
empirisizme duyulan kuşku çürümüş bir siste min açık bir işaretidir.
.

THO ıVIAS

Son zamanlarda, keneli kendinden şüphe ed e n ·bir halet-i
Iowa
görülmektedir.
kapladığı
dergilerini
iktisat
ı:-ıhiye nin
Unive rsi_tesind e n Donalcl McCloskey, journal of Economic Literaturecla
çıkan "iktisad ın Retoriğiu adlı gerçekten çok ·zengin makalesinde,
iktisad ın , matematiksel_ tasarl anması sebebiyle eınp irik gerçeklere
uygulanamayan, fakat, harfiye n ·kabul edi le n metaforlar içinde .
sürükle nip gittiğini söylemektedir:
\

Piyasaların . arz ve talep "eğrileri" ile tentsil edildiğini söylemek,
batıd~n gelen rüzgarın "sonbahar esintisi olduğunu" söylemekten daba

az b1:r metafor değildir. . . iktisadi akıl yürütmede ber bir adı.m
metajordur, batta resnıJ_ retorikteki akıl yürütme bı:te. Dünya, karmaşık
bir modele "benzediğl" ve ölçümlerinin, el altında kolayca hesaplanan
bir vekil )proxy) değişken gibi olduğu söylenir.
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Mc Closkeyı edebiyat el eştirmeni I.A. Richards'tan bir iktibas
yapmak suretiyle, metaforu . "bağlamlar a rası bir i ş l em ( transaction)"
olarak tarif eder. Bugün modern iktisat, birçok açıdan sınır ranımaz bir
me tafor ha line gelmiştir . Öyle ki , dar bir iktisad i alanda vuku bula n
şeyl e ri sadece temsil ve ya nlış ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda,
hiç · bir ve rısı olmayan ve maddi maksiınizasyon
hakkında
uygulamasının dış ında "değe rl e r barı ndıran hayatın diğer a lanla nna
rastgele fayd a ına ksimizasyo n c u s u bom.o economicus teoıisini şami l
kılar. Buna, çoc ukları madd i mallar olarak göre n ekonomik a ile
teorileri iyi örnek teşkil edebilir. McCloskey d a !ıa sonra şunl a rı
ekle mektedir:
Bundan başka metaforlar, daba çok açı.klan ta kınılan ve a kr.1
kontrolü altında tutulan tavfriarı doğurur.. . görünmez el
öylesine m ü temayiz ve teskin edicidir ki, hepimiz onun dokunuşunu
itiraz etmeksizin kabul etmeye meyilliyizdı:r... lktisadın meta/odan,
Bilimin otoritesini ve ahlaki tarafsızlı.k iddialarını. beraberinde getirir .. .
"Marjinal Verimf ilik'~ toplumsal betim(einenin _çok güçlü bir pa.rçası.nı
gizleyen süslü ve yuvarl.ak bir dey imdir; o, kesin bir matematiksel
·metafordur; bu metafor, insarıların tek başına üretmek yerine ·birf.ikte
bir şeyle1- üretmek için işbirtı:ği yaptığı. bir toplumda karşılaşılan
açıdan çözülmüş olduğu havasını verir.
probleminin ablaki
bölüşünı
.
.

y~irütmenin

Kimin ne kadar ve niçi n alacağı sorusunun incele nmesi, bitkileri
yada gezegenleri incelemenin aksine, ideolojik o larak girişilmi ş bir
teşebbüste n başka birşey değilçlir. Birçok iktisat oku lu ,, zorlu teknikleıi
ve bilimse llik iddi al arına rağme n öıtü lü bir şekild e ideolojiktir. Marxist
iktisat, e mek-değer teorisi ile , sınıf çeli şkisinin . kaçınılmaz oldu ğun~ ~e
bunda n dolayı sınif çatışmasının zorunluluğunun · vaı~sayar. Keynesçılık ,
· sınai kapitalizmin'ih sistematik o larak · istikrarsız olduğü görüşü ne
binae n , d evlet müda ha lesi için bilimsel bir argüman ortaya atar. Be nzer
şeki ld e Neoklasik iktisat da, piyasalarin. etki nliğine o lan güveni ile,
laissez-fai re doktrinin müsrifçe süslenmiş bir özetidir. ·
Günümüz .po li t ikal a rının la issez-fai re doktrinine dönüşü ile
kurumsal karışıklıklardan a nndırı'lmı ş ideal serbest piyasa modeline
doğru e nte llektü e l yöneliş aras ınd a kesin bir oıünasebet vardır. Fakat
iktisatta model kui·ına, piyasa nın nıüdafasından daha fazla b ir şeydi r.
Üste lik onun e l eştri s i de sadece liberallerle sınirlı değildir .
. Neo-Avustu ıya okulundan Prof. Israel Kirzne r,' bir neoKeynesçi'd e n es inl e nmi ş o lması muhtemel bir gözle minde şöyl e
demekted ir: Tam rekabet denge mod e li , "kesinlikl ... gerçek d ı ş ıdır ve
piyasaları anlamada bize pe k· ya rdımı dokunmaz ... " fakat, "neoklasik
1 ıs

eden ayrıntılı denge modellerini tasfiye etmek -ve noksan
bilgi dahilinde piyasa etkileşimiyla olası eşanlı bilgilenme nin hileli
süreçlerini benimseme k- yerine yapılması gereken çalışma, belki daha
karmaşık modeller kurmak · suretiyle problemle ri yenide n ortaya
iktisadı teşkil

koymaktır. ıı

H.B.S. (Harvard İşletme Okulu)'nin ünlü örne kleme metodunu n
uygulayı c ısı Prof. J.L. Bower, standart iktisatta "firma teorisi denen
ş·eyin, gerçekte ayrıntılı bir şekild e geliştirilmiş bir zan (surmise)'d an
ibaret olduğunu" söyleyerek neoklasik modeli "aşırı derecede gerçek ·
dışı" olarak nitele ndirir. ııiktisat literatürü, bir şans zincirinin· özelliğini
taşır. De rgi makalelerin e bakıldı ğıda birbirleriyle bir hayli ilişki içinde
oldukl arı görülür'; proble m, sadece gerçeklik demektedi r Bower.
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Birliği
İktisat
Amerikan
makale
McCloskey'nin makalesine (gerçi bu
tarafından basılmışsa da, he retikler . için bir ç ıkış yolu olarak hizmet
e tmiştir) be nze r seıt makaleler va rdır. Hatta tbe Anıerican Economic
RevieuJda tesadüfen basılmış bir makale de mevcuttur. Ayrıca
Ame rikan İktisat Birliği'nin tQplantılarında yapılmış birkaç başkanlık.
konuşmas ı da bu konuyla ilgilidir. Diğer tarafta, güçlü bir merkezgil,
eğilirn vardır . Uygu l a ndığı şekliyl e iktisat d eğ iştiril e mez kabul edilir;
fakü ltelerde ve ders programl a rında gerçek çeş itlili ğe karşı o lan
mukaveme t geç mi ştek ind e n daha ş iddetlidir.

BUGÜN

İKTİSATTA

Bir nesil ö nce, iktisatta gözleme, tartışmaya ve ken.di e ntelle ktüe l
tarihine daha Çok yer ve rilirdi . Bu yüzyı l orta l arının kahramanları,
depresyon ve savaş ile birlikte yaşamı şl ar, . iktisadi kurumların
sarsıldığını müşahade etmi şl e r, iktisadi kurumlard a ça lışmışl a r ve savaş
zamanı devlet gücünün ne kadar önemli ,o ldu ğunu takdir etmişl e rdir .
Bu zevatın bir çoğu şimdi yok. 1920 ve 30'larda Kurumsalcılık olarak
bilinen e klektik bir iktisat o kulu gelişti. Kurumsalcılar, Veblen'de n
esinlenerek ş irke tler, bankqlar, se nikalar gibi somut toplumsal
o rga nizasyo nl a rın empirik incelenmes ine ke ndile rini adadıl a r . Ancak
ironik bir şe kild e , çok daha yoğun empirisizrn iddi asında o lan
·
e l(onometric ile r tarafından yerlerinden edildiler.

• ŞallS zj nciri, bazı insanların diğerlerine gönderdiği ve onlardan da başkalarına
göndermesini istedikleri mektuplara verilen isim. Bu mektuplarda , dileklerin,
umutların gerç.ekleş mesi için mutlaka kopyelerinin başkalarına gönderilmesi
söylenir.
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Kurumsalcılar

hala varlıklarını sürdürü yorlar; Evrimc i iktisat
kendile rine ait bir meslek i dernek leri var. 'Evrimc i'.
terimi, iktisadi kurumların tekamü l ettiğini iddia eden Veblen
tarafından
te rcih · edilmiştir.
Kuzey
ve
Ortabatı'da
devlet·
ünivers ite le rinin iktisat bölüml erinde halen nüfuzları var. Fakat
aralarında kadrolu fakülte oluşturan seç kin on.beş , yirmi ünivers
itede
pek
az Kurumsalcı bulunmaktadır.
Ayrıca·
kurumsalcı
terimi
aşağılanmaktadır da.
Birliği adı altında

Bugün neoklas isim ile rekabe t halinde ki diğer iki ana okul , neo-·
Marxis m ve post-Ke ynesçil ik, e ntelle ktüel olarak yaşamakta, fakat
etkinlik açısından, ünivers itelerde okutula n ana-akım iktisadından
(mains tream eco nonıics ) ayrı tutulmaktadır .
eo-Mar xistleri n Radikal
Politik-Ekononıi Birliği adı altında teşekkül etmiş bir meslek
i dernekl eri
var. Bir kaç ünivers ite bölümü nde nüfuz sahibi ve tahmin ime göre
ünivers itelerde dön veya beş tane kadro kendile rine ait. Aynca bir kaç
dergiye yazı verebil mekte ve çok az araştırma fonu alabilm ektedir. On
yıl önce Harwar d İktisat Bölümü , başvurusunda, Galbrai th, Leontie
f ve
Arrow gibi kıdemli hocaların d esteğ i buluna n öncü genç neo-Ma rxist
Samue l Bowles 'a öğretim üyeliği kadrosu .vemıeyi reddettiği zaman
büyük hoşnutsuzluk . yaratmıştı. Bu olaydan sonra · Bowles Aınherst'deki
Ma ssachu se tts Ünivers itesine geçti Vf" meslektaşları ile birlikte neoMarxis t bir müfredatı uygulay an ü ç ana lisans bölümü nden birini
kurdu.
Diğer
ikisinin , Riversi de'daki .Califor nia ünivers itesinde
budanmış bir şekilde de olsa d~vam etmesi umuluy orsa da yok olma
tehlike si ile karşı karşıyadır. Harvard'ın tek kadrolu radikal iktisatç ısı
Steven Marglin , kendisi ne . kadro tahsis edildiği sıralarda çok daha fazla
ortodo ks idi.
Neo-M arxistle r ana-akını. iktisadının (mainscreaın econoınics)
neleri gözden kaçırd,ığını incelerl er: Üretim organiz asyonu , teknolo jinin
· emek üzerind eki etkisi finans'ın globalleşmesinin tesirleri gibi. Samuel ·
Bowles ve arkadaşlarının, Br'ooki ngs Papers on Econo1 nic Activity , de
basılması kabul edilen verimlil ik azalışı ile ilgili "sosyal çatışı:1a"
modeli , ancak ekon.om etrik olarak sunulduğunda makul görül~ü. :ın.e
d e Marxis m, halen daha bilimse l bir araştırma modu ve devrımcı bır
ideol<;>jidir. Amerik a'da Marxisın'in he rhangi bir formu, siyasal anaakım'dan bir hayli uzaktıi". Bilim adamı.arı arasında nadır .d~ . olsa
özellik le politikaları etkilem e hususu nda Iktisatçılar itiba r sahıbı?ıd~c
Bir kaç .Amerik an. poiitika yapımcısı bu iktisatçılar arasında kendılennı
Ma rxist olarak nitele ndirenl ere fikir danışmaktadır. Bundan d.olayı d.a
'neo-M arxisfn in, hakim neoklas ik okula karşı ikna edici bir alternatıf
· olarak hizme t etmesin i mani olunınağa çalışmaktadır.
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iktisadın

üçüncü muhalif okul; post-Keynesçilik,
en zayıf ve e n hakir görüle nidir. Post-Keynesçiler,
Keynes'i . -Keynes'in talebesi ]. Robinson'un "piç Keynesçilik" dediği
· Post-Keynesçiler
· çalışırlar .
kurtarmaya
neoklasik . sentez'den
Kurİ.ımsalcılarla birlikte , büyük şirket ve sendikaların iktisadi bayatı
etkileyen baş lı ca faktörl er olduğunu ve iktisadi ilişkil e rin de nge halinde
bulunan mekanik muameleler seklinde mod ell eştiril e meyeceğini
vurgularlar. Ancak neoklasik iktisatçılar, çoğunlukla post-Keynesçile ri
küÇümserler ve bir kaç Marxist'e tolerans gösterirler. Bunda n başka
Keynes'in gerçek varisle ri olduklarını iddia ede n kimse le r, iktisadın
Anabapristleri olarak görülür ve iddiaları ela daha fazla uzun
sürmeyecek garip bir tarihsel teolo jik ya nlışlıklar o larak kabul edilir.
Post- Keynesç ili ğe karş ı hoşgö rülü olan Rutgers 1-Jniversitesinde bile , iki
post-Keynesçi iktisatçı.ya iktisat teorisi ile ilgili temel dersler
vermelerine izin verilmeme ktedir. Ve bu ş1ahısl ara , -kariye r yapmak
isteyen lisans öğre ncil e rinin uzak durmayı yeğl e dikl e ri- garip insanlar
o larak muamele edilme ktedir.

di ğe rl e ri a rasınd a

AEA, 1982 kongres!ncle post-Keynesçilik üzerine bir panel
. düzenle nmiş ~e bu pan~le hiç bir post-Keynesçi panelist olarak
çağrılmamıştı. iktisadi araştırmalara yılda yaklaşık dokuz milyar dolar
ödül ver~n Ulusal Bilim Vakfı, post-Keynesçi adaylara, vakfın iktisadi
araştırmalar böh.h nünün ö ncelikle ana-akım iktisadı ile ilgili
araştırmalara ödül verdi ğini aÇıklaınıştı. İngiltere'd e de Keynes'in
~zinden giden Ortodoks karşıtı güçlü araştırma çevresi, . Cambridge
Iktisa:t. Politikası Grubu, İngiliz hüküınetinden aldığı fonların tümünü
kaybetti .
Galb raith , Leontief, · Hirschma~ ve Herbert Simon . gibi eski

kuşaktan ve L. Thurow, M.Pio re, ]. Medoff, R. Freeınan ve G. Ake rlof
gibi yeni kuşaktan zeki ve ekl ektik zevat, günümüz· iktisat okulları

arasındaki çatlaklıklar üzerinde bulunmaktadır. The Second Jndustrial
Dividend (İ kinci Sanayi Ayrımı) adlı yeni kitabını, politik-iktisatçı
Charles Sabel ile birlikte yazan Pio re, tarih boyunca te knolojik
yenili kleri itinalı 'bir şe kild e ye niden incele nme kte ve günümüz
mali ·
organizasyonlarında ,
şirker.
sorunların ,
ma kroekono ınik
sistem] rde , te kno lo jilerd e ve. tüketici · piyasalarında meydana gele n
dü ze nsiz değ i ş me l e rd e n kayn a klandığı so nucuna varma ktadır . Bu tür
bir gö rüş, kurumların somut incelemesine ~ayanmaktadır .

Zorluk, eklektizmin n<:> kadar parlak o lursa o lsun, a na-akım
muhalif o kullara bir şey kata ınamas ınd a n kayn a klanır .
Galbra ith ve S inıo n gibi eski ku şağın nevi şa hsına münh as ır iktisa tçıl a rı
çalı şmal arını geni ş bir dinleyici ki tl<:>sine sunmuş , fakat !nesle kte çok az
i kt i sad ına
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kimse . ke ndile rini ta kip etmi ştir. Son yılla rd a uygulama lı iktisadı
müfred a tl a rınd a n
d e rs
sta nda rt
a la nla n ,
a raştırma
ge re ktıre n
, p a ra-ba nka
öğrencisi
t
iktisa
bir
ise
nce
ö
ç ıka rılmaktadır. Otuz yıl
~~ l.ı şm~ e ko nomisi , iktisat teorisi ve b e lki e ndüstri yel orga nizasyon:
ık tısadı kalkınma ve uluslara rası ticare t d e rsle rini a lırdı.- Bu d e rs le rin
tümü , cari iktisadi kuruml a rın nasıl işl edi ği a nlamında g e ne l te oriye
( t·h·e g rand th eoıy) bağl a nırdı. Bugün ise bu d e rsle r, eski . ve hiç d e
bılımsel olınayan bir gele neğin kalıntıl a rı ola rak görülmekte dir. Ünlü
bir ünive rsite d e ka dro peş ind e olan bir öğre ncinin bu d e rsle ri
a lma kta n kaçindığı görülme.k i:edir.
Birçok iktisa tç ı , can sıkı c ı disiplinl e rd e ki eğitim gö m1üş, fa ka t
iktisad i o lgul arı inceleye n diğer bilim ad amla rına, doktorl a rın
m asö rl e re göste rdi ğ i saygı kad a r d eğe r venne kte dir. 1984 yılınd a
Fed eral Reseroe Boardun sa na yi politikala rı üze rine duze nl edi ğ i
ko nfe ra nsta. 77Je · N ext A nıe rica n Frontieı~in ya zan Robe rt Re ic h ,
te bli ğ iyl e dikka tle ri çe lmi ş ti.. İktisadi Mü şav irl e r Konse yinin ·eski
kıd e mli üye si ve ünlü bir iktisatç ı, hukuk eğitimi görmü ş ve ka mu
yö n timi d e rsi ve re n Re ic h'i , "Ge n e l. d e ngeye bile in a nmıyor!" diye re k
topl a ntıd a n ta rde tme ye k a lkmı ş tı .
İktisat ta rihç isi R.

He ilbrone r, iktisadi dü şünce ta rihi üzerine

yazd ı ğı kita bını Madde ci Filo zo fl a r (The Wo rldl y Philoso phe rs) ola ra k
a dl a ndırmı ş tır. İktis adi J :ıaya tı incele m e k için metafi z i ğ i bir ke na ra ata n
Aydınl a nmac ı a hla k fe lse fecile rini tasvfr e tme k için bu b aşlık çok
u ygundur. Ancak günümüz iktisatçıl a rını tasvir e tme k için bu başlık
. ya nlı ş olur. Çünkü sosygl bilimle r arasınd a e n az maddeci ola nla r
so syal bilimle rde -sosyo lojid e psikolo ji'de,
Di ğe r
iktis a tç ıl a rdır.
si yase t'te ve ta rihte- farklı o kull a rın fikri ta rtı ş ma l a rın a ve d eği ş ik
dü ş ün ce l e rin orta ya ç lkı ş ın a h oş görü şü ile . ba kılırke n iktisa tta ise bir
ta rtı ş ma ve dü ş ün ce l e r p a rçala nma . korkusu yaratır . "Neoklasik iktis a dın
ö zünde d e rin bir zayıflık var", d e r H e ilbrone r, bu ne d e nle "e n te m e l

so rulara ceva p vere m e m ekted ir: Fi yat ne dir? Ta m istihda nu yok e d e n
n e dir? İk t isad ile si yase t . ya d a to plum aras ınd a ki s ınır ne dir? Keza,
iktisat bir ile rle m e sağ l aya mad a n ve ke ndisini yo k e d e bilecek aşın
fo rma li z ınind e ıi kurt ulmad a n o rtaçağ teolo jisine d ö nmü ş bulunur."
(İş te bu yüzde n di ğe r sosya l bilimle r arasınd a iktisa t e n a z dünyevi
ol a nıdır).

sağl ayabilmi ş . ve
ile rle m e
bir
ba la
iktis adı ,
Gerçekte n · k o nuştu ğum
d ~ğ il.
kurtul ab ilmi ş
forrn a li zmind e n
h re t iki e rin · tüınü, b ugün ye ni de n d oçen t o lara k ke nel i iktisat
Ana -akım

da ll a rın da ça lı şma ya baş l asa lar,

asla k adro edinrnezd ik d e dile r.
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Thomas Kuhn'un en sık anılan görüşünü hatırlayalım : Bir
paradigma ancak diğeri ile terkedilebilir. Ve bugün hiçbir ortodoksi
karşıtı paradigma bir yer tutabilmiş değil. Çünkü iktisadi ortodoksi;
mesleğin sosyolojisiyle, terfi, yayın ve proje destekleme politikalarıyla
güçlü tutulmaktadır . İktisat mesleğinde dü.şüncelerin serbest piyasası,
bir modelin işlediği gibi işlemeyen bir piy4sadır.
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