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OKURLARIMIZA

Bu kitabın daha iddiasız bir önceki versiyonu olan İktisat: Marksçı mı Neok-
lasik mi? başlıklı kitabımız olumlu tepkiler almıştı ve yayımlandığı 1987’den 
beri üniversitelerde yaygın bir biçimde kullanıldı. İnanıyoruz ki bu başarı ki-
tabın iki geniş hedefi ve bu hedefleri ne derece başardığıyla alakalı. İlk ola-
rak, Marksçı iktisada bu geleneğin son otuzbeş yıl boyunca geliştirdiği ana-
litik yenilikleri kullanan ve bu yenilikleri de dahil eden bir giriş yazmak is-
temiştik. İkincisi, bu girişi Amerika ve birçok başka yerde yaygın olan neok-
lasik iktisat teorisi ile sistematik bir ilişki içinde formüle etmek istemiştik. 
Yıllardır iktisada giriş dersleri verdiğimiz için, Marksçı teoriyi neoklasik teo-
ri ile sistematik bir biçimde, boylu boyuna karşılaştırarak sunmanın iki teo-
riyi birden öğretmek için fevkalade etkili bir yöntem olduğunu öğrenmiştik.

Önceki kitabımızı kullanan birçok kişi kitabın yeni ve güncellenmiş bir 
versiyonunu üretmemiz için ısrar etti. Ayrıca önemli eleştirilerde bulundu-
lar. Eleştirilerden biri, neoklasik ve Marksçı iktisadın yanı sıra Keynesçi ik-
tisadın da sistematik bir karşılaştırma yoluyla ele alınmayı hak ettiği ile ilgi-
liydi. 2007’de dünya uzun ve derin bir ekonomik kriz ile sarsılınca, kitabın 
yeni versiyonuna Keynesçi iktisadı da dahil etme çağrılarına kulak vermek 
kaçınılmaz oldu. Neoklasik iktisat eleştirileri ve Keynesçi ve Markçı iktisada 
duyulan yeni ilgi son yıllarda dünyanın dört bir tarafında yayılıyor. Bu üç te-
mel paradigmayı birden, karşılaştırarak sunan bir kitap talebi arttığı ve böyle 
bir kitap henüz var olmadığı için, bu talebi karşılamak hedefiyle önceki kita-
bımızı genişlettik ve ayrıntılandırdık.

Bu yeni kitap neoklasik ve Keynesçi iktisatları ayrı ayrı bölümlerde tartı-
şıp açıklamakla kalmıyor, ikisini birbirleriyle karşılaştırıp aralarındaki fark-



12

ları da belirtiyor. Bunu yapmak için, neoklasik iktisat ile Keynesçi iktisat ara-
sındaki gerilimleri ve karşıtlıkları açıklamak amacıyla, iktisat teorilerini ay-
rıştırmakta kullandığımız hümanizm-yapısalcılık çerçevesini genişlettik. Te-
orilerin karşılaştırmalı çözümlemesini, iki teorik cepheyi birbirinden ayıran, 
ekonomi ve toplumda hükümetin rolü meselesine dair politika sorunlarına 
bağlıyoruz.

Keynesçi iktisadı ayrı bir bölümde ele alırken, Keynes’in bireysel yatırım-
cıları etkileyen ve etkilediği için de dalgalanmalara bir açıklama getiren ra-
dikal belirsizlik kavramını vurguluyoruz. Keynes’in yapısalcı iktisadının bu 
bireyselci (hümanist) uğrağını göstererek, birbirlerine rakip olan Keynesçi 
ve neoklasik savlar arasındaki canalıcı benzerlikleri ve farklılıkları görmenin 
yeni bir yolunu sunuyoruz.

Önceki kitabımızın okurları, bizden neoklasik iktisat içindeki (piyasa 
noksanları, bilgi iktisadı, yeni denge teorileri, davranışsal iktisat vs. gibi) 
son gelişmeleri ve uzantıları da çözümlememizi rica ettiler. Neoklasik iktisat 
içindeki bu yeni gelişmeleri 5. Bölüm’de ele alıyoruz. Bu bölümün eşyazarı 
Yahya Madra ile birlikte şu temel soruyu soruyoruz: Bu yeni çalışmalar ne-
oklasik iktisatla bağını koparıyor mu? Keynesçi ve Marksçı iktisatlara farklı 
birer paradigma diyorsak, bu yeni çalışmalar da bu anlamda farklı bir para-
digma mıdır? 5. Bölüm bu soruyu yanıtlamak için karşılaştırmalı yaklaşımı-
mızı tartışmalı iktisat teorilerine doğru genişletiyor.

Önceki kitabın yayımlandığı 1987 senesinden beriki onca öğretim tecrü-
bemize ve günümüz ekonomilerinin değişen koşullarına (2007 yılındaki kü-
resel kriz de dahil) dayanarak baştan aşağı gözden geçirilmiş bir giriş bölü-
mü yazdık. Giriş bölümü artık yeni kitabın merkezi temalarından birini te-
mellendiriyor: Çatışan teoriler ve bu teorilerin görece toplumsal önemle-
ri, içinde oluştukları toplumsal koşulların hem nedenleri hem de sonuçları-
dır. 1. Bölüm, iktisat düşüncesinin çeşitli biçim ve paradigmalarının içinden 
doğdukları topluma nasıl geri etki ettikleri hakkında boylu boyuna bir tarih-
sel inceleme sunuyor. Umuyoruz ki gözden geçirilmiş bu bölüm, teorilerin 
karmaşık nedenlerini, bu teorilerin ve bu teoriler arasındaki farkların vatan-
daşların yaşamı için neden önemli olduğunu okurların daha iyi anlamaları-
nı sağlayacak.

Hükümetin ekonomiye müdahaleleri artsın diyenlerle azalsın diyenler 
arasındaki husumetin yıllar boyunca giderek artması, bizi yepyeni bir 6. Bö-
lüm yazmaya itti. O bölümde, toplumda yaşanan, birbirleriyle ilişkili iki sa-
lınım türünü tespit ediyor ve tartışıyoruz: (1) Bir iktisat teorisinin toplum-
sal baskınlığı artarken, diğerininkinin azalması hareketi ve (2) farklı kapita-
list ekonomi biçimlerinin kendi aralarındaki hareketler. Kapitalizmin sürek-
li çeşitlendiğini gösteriyoruz: kapitalizmin değişen biçimleri farklı miktarlar-
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da serbest piyasa, özel mülkiyet veya kişisel özgürlük sergileyebilir. Ayrıca, 
kapitalizmin bu farklı biçimlerinin neden komünizm ve sosyalizmden fark-
lı olduğunu da gösteriyoruz. Umuyoruz ki bu açıklama, 20. yüzyıl boyun-
ca yaşanan başlıca ekonomik değişim ve çatışmalara ve bunların hâlihazır-
da 21. yüzyılı şekillendirmekte olan değişim ve çatışmalar için neden önemli 
olduğuna dair yeni bir bakış açısı sunacak. Benzer bir şekilde, iktisat teorisi-
nin de sürekli çeşitlendiğini, daima tartışmalı olduğunu gösteriyoruz. Tıpkı 
ekonomi gibi iktisat teorileri de bir uçtan diğerine salınıp dururlar. Neokla-
sik iktisat yerini Keynesçi iktisada, sonra Keynesçi iktisat yerini tekrar neok-
lasik iktisada bırakır. Bazen ise Marksizm bu farklı teoriler arasında bir öteki 
olarak ortaya çıkar. 6. Bölüm, toplumdaki ve teorideki bu salınmaları ve bir-
birleriyle bağlantılarını araştırıyor.

Elinizdeki kitap, 1980’lerden beri Marksçı iktisat içindeki başlıca yeni ge-
lişmeleri de okurlara tanıtıyor. Bu gelişmeler, Marksçı iktisat paradigması-
nın sunduklarını, neoklasik ve Keynesçi çözümleme araçları ile üretilen gö-
rüşlerle karşılaştıran 4. Bölüm içine yerleştirildi. Bu bölüm, okurların ko-
nuyla çok az aşina olduklarını veya hiç aşina olmadıklarını varsayarak ha-
zırlandı. İlk ilkelerden başlayıp temel analitiklere, oradan da çeşitli uygula-
malara yol alıyor. Marksçı iktisat geleneği birkaç farklı teoriyi barındırdığı 
için, bu teoriler arasında aklımıza en çok yatan teoriyi tespit ettik ve kitap-
ta bu teoriyi sunuyoruz. Ne var ki bu bölümde ve kitap boyunca, sunduğu-
muz Marksizm türünü Marx öldükten sonra yükselişe geçip Sovyetler Birli-
ği’nde baskın hale gelen daha geleneksel veya ortodoks Marksizm’den ayrış-
tırmaya da çalışıyoruz.

Benzer bir şekilde, sırasıyla 2. ve 3. Bölümler’de sunduğumuz neoklasik 
ve Keynesçi iktisat özetleri, neoklasik mikroiktisat ve Keynesçi makroiktisa-
dı temellendirme amacında. “İktisadı”, adına gerçek dünya denilen yerdeki 
ekonomik sorunları çözmekte kullanılan tarafsız bir alet edevat çantasına in-
dirgemek yerine iki teoriyi de kendine özgü ve çoğunlukla tartışmalı teoriler 
olarak ele alıyoruz. Okurlar her farklı teorinin nasıl da kendi ekonomi dün-
yasını kurduğunu görecekler, ki hangi sorunları birer sorun olarak tanıdık-
ları ve sorun olarak belirledikleri, bu sorunlara buldukları kendilerine mah-
sus çözümler ve politikalar da bu dünyaya dahildir. Bu farklar, ihtilaflı ikti-
satlar ve politikalar (vergiler, kamu harcamaları, piyasa denetimleri, mülki-
yetin millileştirilmesi vs.) hakkında yapılan ve yaşamlarımızı derinden etki-
leyen tartışmaları doğurur.

Bu yeni kitap, özellikle ekonomiyi anlamanın farklı yolları arasındaki 
farklar ve benzerlikler ve bu farkların neden derinden etkili olduğu ile ilgile-
nen okurlara yönelik. Hem lisans hem de lisansüstü düzeyde, hem giriş ders-
lerinde hem de ileri derece derslerde ders kitabı olarak kullanılabilir. Öğret-
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menlerin öğrencilere farklı yaklaşımları tanıtmak istediği, veya sadece neok-
lasik ve Keynesçi teorileri Marksçı teoriyle karşılaştırıp öğrencilerin neok-
lasik ve Keynesçi iktisat anlayışlarını geliştirmek istediği her seviyede derse 
(iktisada giriş dersleri de dahil) bir ek okuma olarak yararlı bir biçimde eş-
lik edebilir. Son olarak, sosyal bilimlerin her alanında dersler için, kendini 
bilen her disiplin gibi iktisadı da kendi anlaşmazlıkları ve alternatif görüşle-
ri ile kendini bilen her disiplin gibi iktisadı da anlaşmazlıklar ve birbirleriy-
le mücadele eden alternatif görüşler barındıran ihtilaflı bir saha olarak su-
nuyor. Kitap, iktisadı teknik veya mekanik bir meslek olarak anlayan bütün 
kavrayışlardan açıkça ayrılıyor.

Kitap boyunca, bilhassa 1., 4. ve 7. Bölümler’de, önemli felsefi meselele-
re değiniliyor, çünkü iktisat teorilerini karşılaştırmak bu meselelerle alakalı. 
İktisat teorilerini karşılaştırma yöntemimizi temellendirmek için epistemo-
loji alanındaki son çalışmalar kısaca özetleniyor. Böyle karşılaştırma çabala-
rının ister istemez gündeme getirdiği önemli sorunlarla baş etmek için, ya-
ni, farklı iktisat teorilerinin sunduğu rakip iddialar ve çözümlemeleri değer-
lendirmek ve bunlar hakkında bir karara varmak için doğrulama (verificati-
on) ve geçerliliği (validity) tartışıyoruz. Kitap boyunca kullanılan yöntem ile 
tutarlı olarak iktisat içindeki teorik farkların felsefe içindeki teorik farklar-
la eşleştiğini açıklıyoruz, ki farklı teoriler arasında nasıl karar verileceği hak-
kındaki epistemolojik mesele de buna dahildir.

Kitabın kullandığı, farklı iktisat teorileri aralarındaki fark ve benzerlikle-
re göre karşılaştırma yöntemi, farklı düşünme biçimlerini karşılaştırmak için 
de faydalı bir analitik araçtır. Kitapta her teorinin kendine özgü giriş nokta-
sı, mantığı, ürettiği nesneler ve toplumsal sonuçlar diye betimlediğimiz şey-
ler, teoriler arasındaki farklara genelde uygulanabilir endekslerdir. Okurla-
ra, belli başlı iktisat teorilerinin, alternatiflerinden nasıl ayrıştıklarının so-
mut bir incelemesi sunulacak.

Sonuç olarak bu kitap, bildiğimiz kadarıyla başka bir yerde bulunmayan, 
birbirine bağlı iki işlevi yerine getiriyor. Birincisi, alternatif teorileri boylu 
boyuna karşılaştırarak bir disiplin olarak iktisadı sunuyor. Modern söylem 
çözümlemesinin ilkeleri, Marksçı, neoklasik ve Keynesçi iktisat teorileri ara-
sındaki meydan okumaları anlamak için uygulanıyor. İktisat öğretmenin bir 
yöntemi olarak, teorileri birbirinden ayıran özellikler yan yana koyularak in-
celeniyor. İkinci olarak; başlangıç ilkeleri ve varsayımlarından biçimsel çö-
zümleme araçlarına, oradan da Marksçı iktisada özgü bir toplumsal tahlil 
uygulamasına kadar uzanan, sistematik, keskin ve karşılaştırmalı biçimde 
Marksçı bir teori geliştiriliyor.


