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ÖNSÖZ

Bu çalışmanın temel amacı Sigmund Freud’un içgüdüler ku-
ramının iktisadi düşünce üzerine etkilerini tartışmaktır. Kitap üç 
bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde, iktisat metodolojisi ve felsefesi irdelemeleri çerçe-
vesinde iktisadi düşünce okullarını ayrıştıran unsurlar araştırılmıştır. 
Bu kapsamda öncelikli olarak yöntemsel perspektiften iktisadi gö-
rüşlerin sınıflandırılmasına dair tartışmalara yer verilmiş; daha sonra 
fenomenoloji, dil ve geçerlilik bağlamında iktisadi düşüncenin izleği 
irdelenmiştir.

İkinci bölümde, ilk bölümde aktarılan temellerin içselleştirile-
bilmesi adına göreli daha genç olarak nitelenebilecek radikal/ayrık-
sı iktisadi yaklaşımların temelleri incelenmiştir. Bu bölümün temel 
amacı iktisadi düşünce okulları arasında gözlemlenen uyuşmazlıkla-
rın felsefi ve yöntemsel kökenlerini analiz ederek iktisadi düşüncenin 
evrimini irdelemektir. 

Yazında ortodoks geleneği ve köklü heterodoks iktisat okullarını 
inceleyen pek çok çalışma mevcuttur. Ancak hem ortodoks görüşle 
bağdaşmayan hem de yerleşik heterodoks iktisat tarafından dışlanan 
okullar üzerinde incelemelere rastlamak güçtür. Çalışmanın ikin-
ci bölümü bu boşluğu doldurmaya yönelik bir çabanın ürünüdür. 
Paylaşılan çerçeve kapsamında “yeni iktisadın” post-normal niteliği 
sorgulanacaktır. İlk ve ikinci bölümün bütünleşik hedefi iktisat bili-
minin dönüşüm dinamiklerini araştırmaktır. 

Üçüncü bölümde, tarafımızca “Freudyen İktisat” olarak adlan-
dırılan yaklaşımın temelleri paylaşılmıştır. Freudyen iktisat önceki 
kısımlarda işaret edilen yenilikçi izleğin bir uzantısı niteliğindedir. 
İlgili bölümde öncelikle iktisadi düşünce tarihinde önemli kırılma-
lar yaratmış iki bilim insanı olan Thorstein Veblen ve John Maynard 
Keynes’in kuramlarında psikanalitik teorinin rolü irdelenmiştir. 



Daha sonra farklı disiplinlerden pek çok düşün insanının fikirleri 
karşılaştırmalı olarak incelenerek Freudyen düşüncenin iktisat bilimi 
ile ilişkisi araştırılmıştır.

Üçüncü bölümde; mevcut iktisadi birikim, Sigmund Freud’un 
kurguladığı psikanalitik teori ve içgüdüler kuramı süzgecinden ye-
niden tartışılmıştır. Yazında bahsedilen yönde girişimlere az sayıda 
da olsa rastlamak mümkündür. Ancak ilgili çalışmalar tek boyutlu 
yaklaşımları ve kısıtlı kapsamları nedeniyle yetersizdir. Bu eser işaret 
edilen boşluğu doldurmak amacı ile tasarlanmıştır. 

İlgili konunun disiplinler arası niteliği sistematik bir aktarımı 
güçleştirmektedir. Özellikle eserin üçüncü bölümü, farklı bilim alan-
larının harmanlanması ile oluşan melez bir karakter taşımaktadır. 

Çalışmada sunulan değerlendirmelerin hiçbiri mutlak değildir. 
Araştırmaya dahil edilmediği halde ilgili çerçevede irdelenebilecek 
ya da incelemede yer verildiği halde değerlendirme dışında tutulabi-
lecek unsurlar mevcuttur. 

Kitabın basımını izleyen süreçte iletilen eleştiriler ışığında tüm 
içeriğin gözden geçirilmesi ve olası yeni baskılarda eserin daha fazla 
katkı yaratacak hale dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Kitabın hazırlanması esnasında düşüncelerimi dinleyerek bana 
zaman ayıran tüm dostlarıma teşekkür ederim. Tüm hata ve eksikler 
şahsıma aittir. 

Erdem Seçilmiş
Şubat 2017, Ankara
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1. Metodolojik Tartışmalar

1.1. Sınıflandırma 

İktisat okullarını sınıflandırmak güç bir uğraştır. Sınıflandırmaya 
esas alınan ilkelerin ayrışması genel geçer bir tasnif sisteminin yaratılma-
sını engellemektedir. Bu nedenle yaygın şekilde kullanılmasına rağmen 
neoklasik, ana akım, ortodoks, heterodoks iktisat vb. kavramların üze-
rinde uzlaşılmış mutlak tanımları yoktur. 

Heterodoks iktisat temel olarak ortodoks yaklaşımının çizdiği 
sınırların dışında kalan kümeyi temsil etmektedir. Ancak genel geçer 
bir ortodoks iktisat tanımının mevcut olmaması heterodoks iktisadın 
kapsamını da muğlaklaştırmaktadır. Bu nedenle heterodoks perspek-
tiften bir çözümlemeye yapılmadan öncelikle ortodoks yaklaşıma içkin 
bileşenlerin irdelenmesinde fayda vardır. Böylelikle ortodoks iktisat ile 
ana akım iktisat arasındaki ilişkinin niteliğini kavramak kolaylaşacak-
tır. 

Ana akımı temsil eden bir iktisatçının mutlak olarak ortodoks 
yaklaşımı benimsemesi gerekli değildir. Ana akım iktisat belirli bir 
zamanda üst düzey akademik örgütlenmelerde öne çıkan araştırmacı-
ların fikirlerini yansıtmaktadır. Ortodoksi ise iktisadi düşünce tarihi 
araştırmacıları tarafından güncel dönemde en baskın olarak nitelen-
dirilen iktisat okulunun ilkelerini işaret etmektedir. Günümüzde pek 
çok bilim insanı en baskın iktisat okulu olarak neoklasik iktisadı kabul 
etmektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında neoklasik iktisadın temel ilkele-
rine aykırılıklar gösteren kurumsal, Marksist-radikal, post-Keynezyen, 
Avusturya, sosyal, ekolojik, feminist iktisat okullarını heterodoks ola-
rak betimlemek mümkündür. 1990’lı yıllarla birlikte bahsedilen okul-
lar arasındaki sınırlar muğlaklaşmış ve yeni okulların da heterodoks 
anlayışa eklemlenmesi ile birlikte melez yaklaşımlar türemiştir (Colan-
der vd., 2004; Dequech, 2007). 



Heterodoks iktisatçıların ana motivasyonu, toplumsal dönüşümü 
iktisadi teorinin bir bileşeni haline getirmektir. Bu çerçevede hedef, 
sosyolojik farklılaşmanın yarattığı değişimin yerleşik kuramsal yapıyı 
aşındırması sonucu işlevini yitiren teorinin yenilenmesidir. Bu neden-
le heterodoks düşüncenin ontolojik ve metodolojik bağlamda incelen-
mesi önem taşımaktadır. 

Heterodoks terimi ilk kez 1947 yılında Allan Gruchy tarafın-
dan “Veblen ve diğer heterodoks iktisatçılar” şeklinde kullanılmıştır 
(Wrenn, 2007). Ancak iktisadi düşüncede ortodoksi-heterodoksi ayı-
rımının epistemolojik temelleri 19.yüzyıl sonlarına dayanmaktadır. 

Ortodoksi, kurgusal olarak doğa bilimlerine öykünmektedir. Yön-
temsel bireycilik üzerine şekillenen bir metodolojiye sahiptir. Bilimin 
odağı bireyden topluma kaydığında ise sosyolojik-kurumsal yapı öne 
çıkmakta heterodoks ilkeler önem kazanmaktadır (Yılmaz, 2012). 
Heterodoks yaklaşımların kökenleri sosyal değer yargılarına, toplum 
felsefesine ve medeniyet tarihine dayanmaktadır. 

Heterodoks-ortodoks akımlar arasında merkez-çevre bağından 
daha karmaşık bir ilişki mevcuttur. Yerleşik iktisat paradigması fark-
lılaştıkça heterodoks yaklaşımlar ortodoks hale dönüşmektedir. Diğer 
bir ifadeyle post-normal olarak değerlendirilen disiplinler; Kuhncu 
paradigma kayması sonucunda “normal bilim” haline dönüşmektedir 
(Cronin, 2010; Lee, 2012). Hetedoroksi bir kuluçka evresidir. Bu ev-
reyi tamamlayıp olgunlaşan fikirler yerleşik iktisat paradigmasını sars-
maya başlar (Colander vd., 2007).

Heterodoks iktisadın ana akımdan farklılaşmasının altında yatan 
ana neden “ekonomik insan” varsayımının reddedilmesidir. “Hetero-
doks insanı” tanımlamak için analize insan doğasının ve değer yargı-
larının dahil edilmesi gereklidir. Bu çerçevede “homo economicusun” 
yerini “homo kurumsal economicus”, “homo sosyal economicus”, 
“homo hümanist economicus”, “homo sosyo-economicus”, vb. almak-
tadır (Tomer, 2001). Heterodoks birey:

•	 Bencil değildir: Salt kendi faydasına odaklanmamaktadır. 

•	 Rasyonel değildir: Optimizasyon yapan bir makine değildir. 
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•	 Ayrıksı değildir: Kültürden, politikadan ve değer yargılarından 
bağımsız değildir. 

•	 Sorgulayıcıdır: Tercihlerin uygunluğunu araştırır. 

Kavramsal karmaşaya ek olarak heterodoks, ortodoks, neoklasik ve 
ana akım iktisat okulları arasındaki ilişkilerin girift yapısı da sistematik 
tasnifi güçleştirmektedir. Kimi araştırmacılar tarafından heterodoks 
olarak değerlendirilen yaklaşımlar, farklı bilim insanlarınca neoklasik 
olmayan ana akım iktisat çerçevesinde hatta salt ana akım kapsamında 
dahi incelenebilmektedir. Bu nedenle heterodoks iktisadi yaklaşımın 
ortak özelliklerini toplulaştırabilmek son derece güçtür. Ancak tüm 
heterodoks okullar tarafından tamamı eşanlı olarak kabul edilmemesi-
ne rağmen heterodoks alana ilişkin üzerinde uzlaşılan bir takım ilkeler 
mevcuttur: 

•	 Metodoloji iktisadı anlamak için önemlidir.
•	 İnsan sosyal bir varlıktır. 
•	 İnsan tamamen rasyonel değildir. 
•	 İnsan; alışkanlıklar, rutinler, kültür ve gelenekler tarafından yön-

lendirilir.
•	 Ekonomik sistemler komplekstir, evrimleşir ve tahmin edilemez.
•	 Tarih önemlidir.
•	 Tüm teoriler yanlışlanabilir.
•	 Çoğulculuk desteklenmelidir.
•	 Salt matematiksel yöntemlerle yetinilmemelidir.
•	 Gerçekler ve değerler ayrılmazdır.
•	 Güç ekonomik çıktının önemli bir belirleyicisidir.
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1.2. Yöntem

İktisat biliminin ontolojik temellerinin irdelenmesi; epistemolojik 
ve metodolojik araştırmalar için anahtar niteliktedir. Varlık üzerine 
süregelen tartışmalar; bilgi kuramı ve yönteme ilişkin savları çeşitlen-
dirmekte ve güncellemektedir. Bu dönüşüm, iktisadın normal bir bilim 
olma niteliğinin sorgulanmasına ve belirsizlik temalı analizlerin yay-
gınlaşmasına neden olmaktadır. 

Ontolojik analizin ana hedeflerini dört başlık altında toplulaştır-
mak mümkündür (Lawson; 2003a, 2003b):

•	 Gerçeklik kavramını iktisadi uygulamaya içkin olarak tanımlamak,
•	 Kavram ve gerçekliğin doğası arasındaki tutarsızlıklara dikkat 

çekmek,
•	 Doğa ve toplumun oluşumu üzerine genel bir algı oluşturmak,
•	 Bilgiyi çoğulcu şekilde ontolojik taban üzerine inşa etmek.

Bu hedefler arasında leksikografik bir ilişki tanımlanmamasına 
rağmen bilginin çoğulcu şekilde inşasını ilk üç sırada aktarılan amaçla-
ra ardıl olarak değerlendirmek mümkündür. Bilginin çoğulcu şekilde 
türetilmesi beraberinde belirli metodolojik tercihleri de zorunlu kıl-
maktadır. Ontoloji ve metodolojinin bu şekilde eklemleşmesi iktisat 
disiplinine karakterini veren etkendir. 

Ancak pek çok disiplin gibi iktisat bilimi de köklüleştikçe varoluşsal 
tartışmalardan uzaklaşmakta ve göreli kolay metotları sorgulamaksızın 
kabul etmektedir. İktisat biliminde uzun yıllar süresince bilgi üretmek 
amacıyla öncelikli olarak varsayımsal tümdengelim yöntemine başvurul-
masının temel nedeni budur (Hausman, 1992). Varsayımsal tümdenge-
lim dört aşamalı bir süreçtir:

•	 Hipotez oluşturmak,

•	 Hipoteze dayalı tahmin yapmak,

•	 Tahmini sınamak,

•	 Sınama sonuçları ile hipotezi değerlendirmek.
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Aktarılan süreçte; eğer sınama aşamasında hipotez yanlışlanır ise 
bilim açısından önemli bir katkı doğmaktadır. Bu nedenle Popperci 
yanlışlamacılık uzun süre iktisat biliminde baskın yaklaşım olarak be-
nimsenmiştir. Ancak Kuhn tarafından paradigma kavramının bilimsel 
dönüşümün temeline yerleştirilmesi iktisat teorisinde metodolojik bir 
kırılma yaratmıştır. Kuhn’a (2015) göre bilimsel araştırma uzun zaman 
aralıklarında süreklilik göstermektedir. Bu aralıklar süresince türetilen 
sonuçlar mevcut birikim ile uyumlu şekilde bilgi dağarcığını geniş-
letmektedir. Baskın bilimsel paradigma çerçevesinde gerçekleştirilen 
araştırmalar, paradigmatik normal bilimin temel ilkeleri ile uyumlu 
girişimlerdir. Ancak normal bilimin hüküm sürdüğü bu süreçler za-
man zaman ani bilimsel devrimler ile kesintiye uğramaktadır. Devrim 
ile birlikte normal bilimsel araştırmanın ana varsayımları sorgulanır 
hale dönüşmekte ve paradigmatik bilimin dayanağı olan statüko sarsıl-
maktadır (Guala, 2005). Daha da ötesi aktarılan ayrıksılaşmanın göz-
lemlenmesi için zaman farklılaşmasının tecrübe edilmesine dahi gerek 
yoktur. Çünkü post-normal iktisat bilimine hakim olan ilke belirsiz-
liktir. Nedensel etkileşimler aynı zaman aralığında bile ayrımlaşmaya 
neden olabilmektedir. Sürdeterminasyon ilkesi; aynı zaman aralığında 
tecrübe edilen eş öncüllerin çıktıların tek tipleşmesini garanti etmeye-
ceğini işaret etmektedir. Salt deterministik bakış nedensel etkileşimleri 
yadsıdığı için belirsizliğin yapısal dönüşüme uğrattığı iktisadi düşün-
ceyi incelemek için yeterli değildir. 

İktisadi düşünceyi mutlak şekilde sınıflandırmak düşüncenin geli-
şimine ket vurmak ile eşdeğerdir. Colander (2003); klasik-neoklasik, 
Keynezyen-monetarist, ortodoks-heterodoks ve benzeri ayırımların 
genellikle bir takım bilim insanlarını ötekileştirmek amacıyla kulla-
nıldığını işaret ederek temel düzeyde iktisadi düşüncenin Walrascı ve 
post-Walrascı olarak iki alt grupta tasnif edilmesinin yeterli olduğunu 
öne sürmektedir. Walrascı analiz; zengin bilginin var olduğu bir çevre-
de faaliyet gösteren rasyonel bireylerin bakış açısından çoklu piyasalar-
da koordinasyon ilişkisini incelemektedir. Post-Walrascı yaklaşım da 
benzer sorulara yanıt aramaktadır. Ancak post-Walrascı çevrede bilgi 
eksikleri söz konusudur. Bilgi eksikliklerinden kaynaklanan belirsizlik; 
normal bir bilim niteliğindeki Walrascı iktisadın yerini post-Walrascı 


