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GİRİŞ

Neoklasik teori ekonomide hâkim teoridir; ekonomik ve top-
lumsal olayları toplumu oluşturan bireylerin tercihlerinden 
hareketle açıklamayı önermektedir. Bu açıdan, doğrusu biraz 
muğlak bir ifade ile yöntemsel bireyciliği esas alan bir yaklaşım 
sergiler. Başka bir ifade ile yöntemsel bireycilik, neoklasik teo-
ride fazlaca öne çıkarılan kavramdır.

Neoklasik teorinin simge temsilcilerinden Gary Becker, No-
bel ekonomi ödülü verilmesi vesilesi ile düzenlenen konfe-
ransta, kendisinin de benimsediği bu ekonomik yaklaşımın, 
bencil, özgeci, dürüst, kötü niyetli veya mazoşist olması muh-
temel bireylerin her birinin, kendi anlayışlarına göre, refahı 
azamileştirme peşinde koştuğunu varsayan bir analiz yöntemi 
olduğunu, ifade etmiştir [Becker, 1993].* Refah azamileştiril-
mesi, zaman, gelir, hafıza kapasitesi ve hesap yapma kabiliye-
ti gibi çeşitli kısıtlar altında gerçekleştirilir, ancak bunlar ara-
sında en önemli kısıt bireylerin sahip olduğu zamanın sınır-
lı oluşudur.

Neoklasik teoriyi tanımlamak için bir kaç anahtar sözcük ye-
terlidir. Bu sözcüklerin başında birey, güdü, kısıt ve refah aza-

(*) Köşeli parantez içindeki atıflar kitabın sonundaki kaynakçayadır.
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mileştirilmesi gelir. Bu kavramlar içinde olması gereken; ek-
sikliği hemen hissedilen bir kavram da toplumun, daha doğ-
rusu onu oluşturan bireylerin organizasyon biçimidir. Becker, 
konuşmasında bireylerin faydalanabildikleri mevcut fırsatların 
ekonomide ve başka alanlarda olduğunu hatırlatıyor. Ona göre, 
neoklasik iktisatçılar her koşulda aynı okuma listesini ve oku-
ma biçimini öneriyorlar. Bu yaklaşım, toplumu, önlerine çıkan 
her fırsatı değerlendirerek refahlarını artırma peşinde koşan 
bir insan yığını olarak görmekten ibarettir. Öyle ki bu okuma 
programı çölde göçebe yaşayan kabilelere de, 21. yüzyılda bü-
yük metropollerde yaşayan insanlara da veya Orta Çağ Avrupa 
köylüsüne de uygulanabilmelidir. Bir toplumdan diğerine, sa-
dece sunulan fırsatlar farklı olacaktır.

Bununla birlikte, her şeyin olabileceği tespitinde bulunma-
nın ötesinde, işe yarar bir teoriye sahip olmak için bireyler ve 
onları harekete geçiren güdülerin dışında başka ögelere de ihti-
yaç vardır. Gözlemlenen olaylara ilişkin açıklanmalar yaparken 
ve daha da önemlisi şu veya bu koşulda ortaya çıkacak şeyler 
konusunda tahminlerde bulunurken, bireysel tercihlerin be-
lirlenebilmesi ve kullanılabilmesi için toplumsal organizasyon 
kurallarını ve biçimlerini tanımak gerekir. Kuşkusuz, belirli bir 
andaki toplumsal organizasyon biçimi bireylerin geçmişteki 
tercihlerinin sonucu olarak kabul edilebilir. Fakat bu tercihler 
de, belirli bir bağlamda oluşmuştur ve bu bağlamın da önceki 
dönemlerin tercihleri sonucunda oluştuğu ve değerlendirmele-
rin bu minval üzere gideceği unutulmamalıdır.

Burada konu şu ünlü tavuk yumurta sorununu çağrıştırıyor. 
Toplum mu bireyden yoksa birey mi toplumdan (tavuk mu yu-
murtadan yoksa yumurta mı tavuktan) çıkmaktadır? Bu sorun 
ancak, konu ile ilgilenildiği anda birinin veya diğerinin varlığı 
peşinen kabul edilerek ve geçmişte hangisinin önce var oldu-
ğunu bilme hususuna takılmadan, çözülebilir. Neoklasik ikti-
satçılar, açıkça itiraf etmeseler de, modellerinde yer verdikle-
ri bireylere katı kurallı organizasyon modelleri dayatırken, tam 
bunu yaparlar. Bu tutum onlara bireylerin tercihlerini başlıca 
özellikleri ile tanımlama imkânı verir.
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Bu kitap neoklasik teorinin ortaya koyduğu modellerin da-
yandığı kurumsal çerçeveye özel bir önem atfetmektedir. Bu 
nedenle söz konusu teorinin alışılagelmiş anlatımlarından bu 
yönüyle ayrılır. Zira neoklasik teori neredeyse sadece bireyle-
rin özellikleri, davranışları ve matematik kullanım tercihleri-
nin yol açtığı gelişmeler üzerinde durur. Bu modellerin yazıldı-
ğı ortamın keşfi okuyucuya bırakılır.

Matematik kullanımı

Neoklasik teorinin bireyi, sahip olduğu sınırlı kaynaklarla refa-
hını maksimize etme arayışındadır; matematikçinin ilgisini çe-
ken de budur. Bu noktadan itibaren matematikçi her bireyi, tü-
ketilen veya üretilen mal miktarı ile ilişkilendirerek, matema-
tiksel anlamda bir fonksiyonda ifade etmeyi düşünür. Tüketi-
len veya üretilen mal miktarını, bireylerle ilişkilendirerek, bi-
reysel refahın bir göstergesi olarak sunar. Bu noktada bireyin 
tercihi, bir fonksiyonun maksimumunu belirlemekten ibaret 
olan sorunun çözümü olarak görülür. Fonksiyonun değişken-
leri, kaynakların kıtlığı ile belirtilen bir dizi kısıta bağlanmış, 
alınan ve satılan mal miktarlarıdır. Neoklasik teorisyenler, bu 
sorunun öngörülebilir ve düşünülebilir farklı koşullarda çözü-
mü için fazlaca zaman ve enerji harcamışlardır. Farklı koşullar, 
bireylerin özelliklerinden kaynaklandığı gibi, onların toplum-
sal organizasyonundan da kaynaklanır. Bundan dolayı çoğun-
lukla ağır ve karmaşık matematik modellerin geliştirilmesi yo-
luna gidilmiştir. Bu modellere ihtiyaç olup olmadığı ayrıca ka-
nıtlanmayı beklemektedir.

Neoklasik teori, mademki içinde yaşadığımız ticari ilişkiler 
dünyası ile ilgilidir, o hâlde tamamen sözel-edebi anlatımla da 
ortaya konulabilir. Ancak matematik sembollerin kullanılma-
sı, sembollere aşina olanlara bazen düşüncenin daha kolay an-
latılmasında yardımcı olmaktadır. Fakat özellikle, işaretler, hi-
potezlerin kapsamı ve neoklasik teorinin sonuçları konusun-
da tam fikir edinmek isteyen birinin, modelde kullanılan denk-
lemlere sıkça göz atması gerekir. Zira matematiksel modellerin 
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yazarları, bunların anlamları ve ön kabulleri konusunda nadi-
ren ayrıntılı açıklamada bulunurlar. Bu kitap, sanıldığından da-
ha kolay olan bu çözümleyici çalışmada, nereye ve nasıl baka-
cağını bilen okuyucuya yardımcı olmak amacındadır.

Burada şaşırtıcı olan bir durum ile karşı karşıyayız: Fransız-
cada ve İngilizcede neoklasik teoriyi doğru bir biçimde anlatan 
hiçbir eser yok. Teorinin matematiksel modellerindeki başlıca 
hipotezlerin anlamının genel okuyucuya günlük dilde verilme-
si bu duruma tipik örnektir. Ancak açıklanmış hipotezler ya-
nında çok sayıda açıklanmamış olanlar da vardır. Anlatım, ister 
uzmanlara yönelik minimum bir düzeyde teknik açıklama ile 
esas olarak matematik planda olsun veya isterse “pedagojik” ol-
ma iddiasında bulunsun, bir dizi hatalar içerir. Anlaşılır tarzda-
ki ifadeler de doğrusu modelin yumuşatılmış içeriğini yansıt-
mamaktadır. Bu yanlış anlatımlara gerektiğinde, yeri geldiğin-
de işaret edeceğiz. Böylece bu tür yanlış anlatımlarla bir şekilde 
karşılaşan herhangi bir kimsenin, örneğin bir iktisat öğrencisi-
nin, gerçekte anlatılmak istenenin ne olduğunu ve ne içerdiği-
ni doğru anlayabilmesi veya en azından konu üzerinde bir de-
ğerlendirme yapabilmesi mümkün olacaktır.

Neoklasik teori konusunda karşılaşılan zorluklar, yapılan 
matematik kullanımı kadar en azından bu teori konusunda biz-
zat taraftarlarının anlaşılmaz söylemlerinden kaynaklanmakta-
dır. Bu durumda, teorinin karşıtları, teoriye yanlış bir görüntü 
verdikleri –yanlışa yanlış ekledikleri– yani ona söylemediğini 
söylettikleri için eleştirilemez.

Eserin planı

Bu çalışmada izlenen plan bizzat neoklasik teorinin zaman 
içindeki gelişimini yansıtmaktadır. Çalışma, soyutlanmış ol-
dukları kabul edilen bireylerin incelenmesi ile başlamakta, son-
ra onların refahını iyileştirmek için yapabildikleri mübadele 
ile ilgilenmektedir. Neoklasiklerin öne çıkardıkları veya yeğle-
dikleri çözüm “tam rekabet” denilen çözümdür. Bu çözüm ça-
lışmada birçok bölümün konusunu oluşturuyor. Tam rekabet 
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Neoklasik teori ne değildir?

Neoklasik teori piyasa, rekabet 
ve özel girişimcilik üzerine öv-
gülerin yapıldığı ülkelerde, baş-
ka bir ifadeyle günümüzde he-
men her yerde, hâkim teoridir. 
Buradan “piyasa her şeydir” ve-
ya “her şey piyasa sayesinde 
vardır” anlayışına katılmayan-
lar arasında, bu ifadede kuşa-
tıcı ve desteği matematik olan 
neoliberalizm kavramını gör-
mek şeklinde çok yaygın bir ta-
vır alış vardır. Öte yandan ken-
dilerini neoklasik teori taraftarı 
olarak ifade edenlerin çoğunun 
ekonomide liberal tarafta yer 
aldığı ve bu durumun kendi-
lerini rahatlattığına inandıkları 
açıktır. Gerçekte sorun genel-
likle düşünüldüğünden daha 
karmaşıktır. Zira eğer, bir yan-
dan, birey ve onun tam bir öz-
gürlük içindeki tercihlerine ya-
pılan vurgu liberal söylem yö-
nünde gidiyorsa ve öte yandan 
tercihlerin karşılıklı etkileşim-
leri ve sonuçlarının incelenme-
si neoklasik teorisyenleri farklı 
pozisyon almaya götürüyorsa, 
bu noktada devlet müdahalesi 
çok önemli bir rol oynayabilir.

Neoklasik teoride, bazen, 
fazla karmaşık olmayan ve çö-
zülebilir modeller oluşturabil-
mek için çok katı hipotezler 
geliştirilerek matematik kulla-

nımına tuhaf bir rol veriliyor. 
Kendi çıkarları doğrultusunda 
ve özgür biçimde davranan bir 
yığın insanın ilişkilerinin kar-
maşıklığı içinde, bazen çok or-
ganize ve oturmuş bir sistemin 
tercih edilmesinin liberalizm-
le fazla bir ilgisi olmasa gerek-
tir. Bu noktada Kwai Köprüsü 
sendromu kendini gösteriyor. 
Neoklasik modeli tasarlayanlar, 
modelin matematik güzelliği 
karşısında adeta büyüleniyor; 
onu terk etmeye veya yıkmaya 
kıyamıyor ve ulaşmak istedik-
lerinin tersine yöneliyorlar.

Aşırı liberaller bu sapmanın 
farkındalar ve bundan dolayı 
ekonomide matematik kullanı-
mına karşı düşmanlıklarını sak-
lamıyorlar. Zira bu gidişte mü-
dahaleciliğin tohumlarını görü-
yorlar ki tamamen de haksız de-
ğiller. Bu kitap boyunca, neok-
lasikler açısından planlama ile 
serbest piyasa arasındaki sınırın 
açık olmadığı, netlikten uzak 
olduğu ve bu durumun onlar 
için en küçük bir paradoks teş-
kil etmediği görülecektir.

İşte, aynı teorik çatının men-
supları olduklarını ifade etme-
lerine rağmen, neoklasiklerin 
aynı noktada bulunmadıkları-
nı ve devletin ekonomide oy-
naması gereken rolü konusun-
da anlaşmaktan uzak oldukla-
rını açıklayan bir neden daha...
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modeli çözümü, bazı durumlara vurgu yaparak dengenin ma-
tematik incelemesine imkân verir. Tam rekabet koşullarında 
denge analizi tüm diğer modeller için değişmez referanstır. Bu 
modeller arasında, yalnız bir bölümün tahsis edildiği eksik re-
kabet modelleri de vardır. Kitapta neoklasik teori ile ortak özel-
liklere sahip olan oyun teorisine değiniyoruz; fakat oyun teori-
si rasyonel davranışların sonuçları konusunda neoklasik teori 
kadar iyimser değildir.

Kitabın ilk bölümlerinde incelenen modeller, ister tam re-
kabete, ister eksik rekabete dayansın, ileri derecede soyuttur. 
Hatta kimileri bu modeller için gerçek dışı diyebilir. Öte yan-
dan neoklasik teorisyenler bu modeller konusunda işi tarihten, 
söylenceden bahsetmeye kadar götürdüler. Ancak bu modelle-
rin ne ampirik olarak test edilme ne de öngörü sunabilme yet-
kinliği vardır. O hâlde mübadele toplumlarının gerçekliğini in-

“Neoklasik” adlandırma 
konusu

Neoklasik teori her zaman aynı 
şekilde adlandırılmadı. Bu teo-
riyi “ neoklasik” sıfatı ile nite-
lendirmek nispeten yeni baş-
ladı ve 1970’li yıllardan itiba-
ren giderek yerleşti. Neoklasik 
teoriden ilk söz eden, teorinin 
en acımasız karşıtlarından biri-
si, iktisatçı-sosyolog Thorstein 
Veblen’dir (1857-1929). Veb-
len bu sıfatı, neoklasik mima-
ri konusunda da yapıldığı gi-
bi, teoriyi biraz da alaya almak 
için seçmişti. Ancak teorinin 
taraftarları, muhtemelen taşıdı-
ğı ironiyi bilmeden, bu adlan-
dırmayı giderek benimsediler.

Önceleri, bu teoriyi adlan-
dırmak için, neoklasik teori-
den ziyade, marjda hesaplama-
yı (matematiksel anlamda, tü-
revi) çağrıştırma maksadıyla, 
marjinalizm deniliyordu. Ne-
oklasik teorinin kurucusu ola-
rak genellikle kabul edilen Carl 
Menger (1840-1921), Stanley 
Jevons (1835-1882) ve Leon 
Walras (1834-1910), teorik ça-
lışmalarında hareket nokta-
sı olarak aldıkları bireysel ter-
cihleri incelemek için bu tür 
hesaplamalara başvurmuşlar-
dı. Marjinalist kavramların ve 
tekniklerin gelişmesinde Alf-
red Marshall’ın da (1842-1924) 
çok önemli rolü oldu.
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celemek için bu modellerden uzak durmak ve gözleme ve iç 
gözleme yer veren farklı modeller tasarlamak gerekir mi? “Ne-
oklasik Modelin Sınırlarında” başlıklı Dokuzuncu Bölüm’de, 
henüz genellikle kuluçka safhasında bulunan bu alternatif teo-
riler incelenmektedir. Bu modellerde neoklasik perspektife ait 
nelerin olduğunu –yazarları zaten açıklıyor– ve hangi noktalar-
da ondan ayrıldıklarını görme fırsatı doğuyor.

Kitabın son bölümleri aynı düşünce ile oluşturuldu. Bu bö-
lümlerde neoklasik teoriye yöneltilen makroekonomi ve mik-
roekonomi arasındaki kopukluk eleştirisi incelenmiştir. Ne-
oklasik iktisatçılar arasında bitmez tükenmez tartışmalara yol 
açan toplulaştırma problemine özel bir önem atfedilmiştir. Bu 
problemle başa çıkmak için kimileri makroekonomiden hare-
ketle, çok az sayıda malın ve karar biriminin yer aldığı bir mik-
roekonomi oluşturmayı teklif ediyor. Fakat bu konuda neok-
lasik iktisatçılar arasında bir görüş birliği sağlanmış değildir.


