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ÖN SÖZ

Aslında içinde insan olan ve dünyayı anlamaya çalışan bir disiplin 
multidisipliner olmak zorundadır. Bu anlamda özellikle sosyal disiplinlerin 
ontolojisinde plüralizm, temel teşkil etmektedir. Aksi durum bu disiplinleri 
kuraklaştırır. İktisat da özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra neo-kla-
sik ortodoksi ile birlikte, ekonomi politik geçmişinden kurtularak teknik bir 
bilim olmak istemiştir. Ancak neo-klasik paradigmayla ortaya konulan 
hayranlık uyandırıcı teorik modeller, reel dünyada olup biteni anlama-
mıza yetmemiştir. Bugünkü haliyle egemen iktisat teorisinin sınırları da-
hilinde üniversitelerde yapılan öğretim dünyayı algılamakta yeterli ve 
geniş bir perspektif oluşturamamaktadır. 21. yüzyılın iklim, gıda, nüfus, 
finansal istikrarsızlık gibi devasa sorunlarının kavranması eşdeğer derinlik 
ve kapsamda bir entelektüel birikim ve kavrayış gerektirmektedir. Stan-
dart teorinin soyut ve son derece dar bir alanı hedefleyen analizleri hem 
bu perspektiften uzak olmakta hem de doğal olarak yetersiz bir eğitim 
verilmesine neden olmaktadır. Üstelik bu teori kendi “bilimsel” yöntemi-
ni nerede ise emperyal bir tavırla diğer sosyal bilimlere de ihraç ede-
rek tüm insan bilimlerini kısır bir döngü içine sokmuştur. Bu durum iktisat 
öğretisinde de kendisini göstermiş ve 90’lı yıllarda Fransa’da gelişerek 
dünyaya yayılan Post-otistik iktisat hareketinin doğmasına neden olmuş-
tur. Öğrenciler ile öğretim üyelerinin oluşturdukları bu hareket, kurulan 
modeller ile reel dünyayı anlamayıp, anlatamadıklarını ve bu anlamda 
reel dünyadan kopuk bir iktisat eğitimi istemediklerini dile getirmişlerdi. 
Bu açıdan bakıldığında, ortaya çıkan bir iktisadi kriz aynı zamanda ve 
hatta öncelikle iktisat biliminin ve öğretiminin krizidir demek yanlış olma-
yacaktır. Bu çağrıyı önemseyen bizler için de İktisat, insanı ilgilendiren 
tarih, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi vb gibi disiplinlerle birlikte yürümek 
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zorundadır. Yapılması gereken, iktisat bilimindeki tekil yaklaşımdan vaz-
geçerek teoride ve yöntemde çoğulculuğu oluşturmaktır. Öncelikle 
İktisat bilimi, süratle kendini revize etmek zorundadır. Yeni bir iktisat teori-
sine ihtiyaç var mıdır? sorusu ise ancak bu kabullerden sonra gündeme 
gelebilecektir. Bu çerçeveden hareketle düzenlenmiş olduğumuz bu 
konferanslar serisi, umarız Neo-klasik ordoksiye karşı iktisadın, ekonomi 
politik ile tekrar birleşmesine bir katkı sunar. Son olarak bu konferanslar 
dizisinin gerçekleşmesinde mekan konusunda değerli katkılarını gördü-
ğümüz İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti’ne, deşifreler aşamasında titiz 
ve özverili emekleri için, İ.Ü. İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğ-
rencisi İlker Uzal’e ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü mezunu Gizem Terzioğlu’na teşekkür ise bizler için bir borçtur.

Doç. Dr. Metin Sarfati - Doç. Dr. Burak Atamtürk
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İktisat ve Felsefe
Moderatör:  Prof. Dr. Hakan Ongan  

(İÜİF)
Panelistler:  Doç. Dr. Burak Atamtürk  

(İÜİF) 
  Doç. Dr. Metin Sarfati  

(MÜ) 
 Hilmi Yavuz 

��  Hakan Ongan: Arkadaşlar hoş geldiniz. Malum iktisatla ilgili ola-
rak, krizlerin yoğun olduğu bir dönemdeyiz ve hatta bu dönem krizler 
çağı olarak ifade ediliyor. Yaşadığımız bugünlerde iktisadın da bir kriz 
içinde olduğunu söylemek, en azından genel Ortodoks iktisattan bah-
sederken doğru olacaktır. “İktisat ve Felsefe” söyleşisini, iktisadın bu 
krizine de değinecek, iktisadın bu kriziyle de ilişkilendirilecek yeni bir 
açılım yapması umuduyla başlatmak istiyorum. Yöntem olarak eğer uy-
gun görürseniz 15-20 dakikalık bir ilk sunuş, daha sonra bir ara ve soru 
cevap şeklinde tebliğleri gerçekleştirmek uygun olacaktır diye düşünü-
yoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. 

��  Hilmi Yavuz: Ben iktisatçı değil felsefeciyim. Dolayısıyla bu otu-
rumun yarısını temsilen burada bulunuyorum. Yanımda 3 iktisatçı var 
ve burada oturumun yarısını tek başıma temsil ediyorum. Tabii bir ada-
letsizlik var. Fakat ne yapalım böyle bir adaletsizliği baştan kabul ede-
rek geldiğime göre buna katlanmaktan başka çare yok. Arkadaşlarım 
burada beni iktisat adına perişan edeceklerdir, ne yapalım hazırız. Ben 
bu meseleyi, yani iktisat ve felsefe ilişkisini Marx’ın “Grundrisse”si 
üzerinden okumak istiyorum. Niçin böyle yapmak istiyorum? Çünkü 
Marx “Grundrisse” de ya da “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı”da 
bir epistemoloji inşa ediyor. Bu epistemoloji aslında Marx’ın temel ko-
yucu görüşlerinden biridir. Diyalektik materyalizm, tarihi materyalizm 
işin bir yanı ama mesele bir bilim problemi olarak ele alındığında, bilim 
metodolojisi yöntembilim olarak ele alındığında şüphesiz Marx’ın, 
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“Grundrisse”, “Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı” adlı metninde 
inşa ettiği epistemolojiden başlamak lazım. Niçin böyle yapıyorum? 
Çünkü Marx bu epistemolojiyi, inşa ederken bunu örneklemek için ik-
tisadı kullanmıştır. “Grundrisse”ye bakıldığında, inşa edilen epistemo-
lojiyle iktisatta nasıl bilgi üretilir konusunu; Marx ele almıştır. Hem 
felsefe yapmak soyut düzlemde, hem de iktisat alanında bilgi üretimi ya 
da bilgi üretme pratiği konusunda bir örnekleme sunmuş olması bakı-
mından tercih ettiğimi ifade etmek istiyorum. Kısacası, bir epistemolo-
ji var ve bu epistemoloji kuramı iktisatta bilgi üretimi pratiğiyle nasıl 
bütünleşmiştir benim açımdan çok önemli. Epistemoloji iktisat alanın-
da bilgi üretiminin bir aradalığını görmek bakımından son derece 
önemlidir. Nedir Marx’ın inşa ettiği bu epistemoloji? Althusser’in, 
Marx’a yaptığı yorumdan yola çıkarak söylersek; Marx iki temel şeyi 
reddediyor. Bunlardan biri bizim gerçek obje ya da ampirik (deneysel-
deneye dayalı) obje dediğimiz bir objeden yola çıkılarak bilgi teorisi 
inşa edilemeyeceğini; bir epistemoloji inşa edilemeyeceğini söylüyor. 
Ampirik demek bildiğiniz gibi beş duyumuzla algıladığımız obje de-
mektir. Marx böyle bir objeden yola çıkılarak değil; bu objenin bilgi 
objesine dönüşmesini mümkün kılacak koşulların nasıl gerçekleşebile-
ceğini düşündüğü içindir ki daha farklı bir epistemoloji inşa etmek ge-
reğini duymuştur. Kendisi de zaten Grundrisse de söylüyor: “17 yy. ik-
tisatçılarının yaptıkları işte tastamam buydu. Yani verili gerçek bir 
objeden yola çıkarak, o objenin kendisinin bize sağlayacağı bilginin o 
objeyi bilgi objesine dönüştüreceğini iddia ediyorlardı. Oysa bunun 
böyle olmadığını görüyoruz.” Dolayısıyla Marx, kendi epistemolojisini 
kurarken ondan önce iktisada fevkalade yanlış bir epistemolojiyle yak-
laşan iktisatçıların teorisini reddederek işe başlamak gerektiğini söylü-
yor. Herhangi bir örneği alalım; bilgi objesi ile gerçek ya da ampirik 
obje arasında ne fark vardır sorusu zihinlerinizde bir bulanıklık yarat-
masın diye bu basit örneği veriyorum beni affedin. Size saygısızlık ol-
sun diye değil, meseleyi daha iyi anlatabilmek bakımından önemli ol-
duğu için vereceğim bu örneği. Güneşe bakıyoruz güneş gerçek bir 
objedir. Ama güneşin bir bilgi objesine dönüşebilmesi ya Batlamyus’un 
(Klaudyos Ptolemaios) bakış açısıyla ya da Galileo’nun bakış açısıyla 
ele alındığında ancak bir bilgi objesine dönüşür. Güneş gerçek bir obje-
dir; ampirik objedir. Onu bir bilgi objesine dönüştüren teoridir. Bir teo-
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riye göre duran güneştir; bir teoriye göre dönen güneştir. Gerçek obje 
ile ya da bilgi (ampirik) obje arasındaki fark çok basitçe söylemek ge-
rekirse böyledir. Bu Marx’ın kabul ettiği bir şey değil. Marx’ın kendi 
epistemolojisinde 17 yy. iktisatçılarının uyguladığını öne sürdüğü gö-
rüşlerin gerçek objenin bilgi objesine dönüşmesinin teori yoluyla olabi-
leceğine itirazları var. Teori yoluyla dönüşüyor ama hiç şüphesiz çok 
önemli ve çok radikal bir farkla. Ampirik objenin bir bilgi objesine dö-
nüşebilmesi için öncelikle bir teorik objeye ihtiyaç vardır, fakat bu teo-
rik obje ampirik bir obje değildir. Marx’ın epistemolojisine benzer bir 
epistemolojiyi, Freud psikanaliz teorisinde üretiyor. Somut bir biçimde 
ifade edeyim: “Bilinçdışı” teorik bir objedir, çünkü bilinçdışını beş du-
yumuzla kavramamız, algılamamız mümkün değil ama böyle bir teorik 
obje icat ediyor. Teorik obje aslında gerçek objenin ya da ampirik obje-
nin bilgi objesine dönüşmesinde bir ara konumdur ama son derece 
önemli bir ara konum. Marx’ın böylesine bir teorik objeyi kendi episte-
molojisinde icat ettiğini söylememiz gerekir. Bu da “Artı Değer” biçi-
minde ifade edilebilecek olan görüştür. Onu da hiç şüphesiz, biz ampi-
rik olarak gözlemleyemeyiz. Sömürü meselesine tamamen ampirik bir 
problem olarak bakan bir iktisatçının, şöyle bir şey söylediğine tanık 
olmuştum: “Yahu bunun neresi sömürü, adam 8 saat çalışıyor; çok iyi 
ücret alıyor. Ücretli emek, emeğinin karşılığını alıyor. Öğle yemeğini 
veriyorum, ayda şu kadar ekstra yol masrafı veriyorum. Aile yardımı 
yapıyorum. Sömürü bunun neresinde?”. Böyle bakıldığı zaman hiç şüp-
hesiz adam haklı, çünkü ampirik olarak bizim sömürüyü görmemiz, 
sömürü işte burada diyebilmemiz mümkün değil. O yüzden artı değer 
hiç şüphesiz, tıpkı Freud’un bilinçdışı gibi bir teorik objedir ve dolayı-
sıyla bilgi objesine dönüşebilmesi için ampirik objeden doğrudan doğ-
ruya bilgi objesine gidiş, eski epistemolojilerde söz konusu olduğu gibi 
mümkün değildir. Bu yüzden o ara konu, yani o teorik obje ya da en 
azından ampirik olarak kavrayamayacağımız, kavramamızın söz konu-
su olamayacağı o objenin Marx’ın epistemolojisinde olmazsa olmaz 
olduğunu (sine qua non) belirtmek istiyorum. Marx bu epistemolojiyi 
nasıl inşa ediyor? “Grundrisse”den o bölümü okumak istiyorum. Ama 
ondan önce kısa bir özetini yapayım daha iyi anlaşılmak bakımından. 
Verdiği örnek şudur; nüfus: Örneğin bir iktisatçı bir ülkenin ekonomi 
politiğini irdelemek durumunda kaldığında mesela nüfustan işe başla-
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yabilir. Ama Marx diyor ki: “Nüfus, bir kaotik objedir.” İçinde birbirin-
den farklı belirlenimleri barındırır. O yüzden biz nüfusu bir aşama in-
dirgemek durumundayız. Nereye indireceğiz? Sınıflara indireceğiz. 
Çünkü nüfus dediğiniz zaman o nüfusun içinde emekçiler var, burjuva-
lar var vs. vs. Hem işçi sınıfı, hem kapitalistler var. Nüfus dendiğinde 
biz bir alt indirgeme, bir redüksiyonla nereye varacağız? Sınıfı tek ba-
şına burjuvazi ya da tek başına işçi sınıfı olarak düşünmek mümkün 
değil. O zaman bir alta daha indirgiyoruz; redüksiyonist bir yaklaşım 
bu, orada da ücretli emek ve sermayeyi görüyoruz. Ama ücretli emek ve 
sermayede bizim o ülkenin ekonomi politiğini kavramamız için yeterli 
bir indirgeme düzeyi midir? Ondan daha aşağıya indirgemek mümkün 
değil midir? Öyle anlaşılıyor ki Marx bununda indirgenebileceğini dü-
şündü. Bunun mübadele, fiyat ve iş bölümü gibi bir düzeye indirilebile-
ceğini söylüyor. Bunlar ve bunların belirlediği artı değer aslında artık 
indirgenemez olandır. O noktadan itibaren en indirgenmiş olan, haliyle 
nüfusun anlamı, daha başlangıçta bir kaotik konsept olarak verilmiş 
olan nüfusu bizim için daha inceltilmiş ve daha anlaşılabilir hale getir-
di. Ancak böyle anlaşıldığı takdirde biz nüfusun bir bilgi objesi olarak 
edinilmesini sağlayabiliriz. Bunu bir de Marx’tan okumak istiyorum, 
Sevan Nişanyan çevirisi bazı düzeltmeleri ben yaptım İngilizcesi ile 
karşılaştırarak. “Bir ekonomi politik analizine nüfus ile başlamak doğru 
imiş gibi görünür. Oysa daha dikkatli bakıldığında bunun yanlış olduğu 
ortaya çıkar. Nüfus örneğin, oluşmuş bulunduğu sınıfları hesaba kat-
mazsak bir soyutlama olarak kalır. Eğer kaynaklandıkları öğelerden ör-
neğin; ücretli emek-sermaye ve beden seviyesine indirgemezsek bu sı-
nıflarda boş laftan ibarettir. (Yani eğer işçi sınıfını ve burjuvaziyi biz 
ücretli-emek ve sermayeye indirgemezsek sınıf kavramı da Marx’a 
göre boş bir laftan ibarettir.) Örneğin; emek, ücret ve para-fiyat vb. ol-
madan sermaye hiçbir şey ifade etmez. Başlangıç olarak nüfusu almak, 
bütünlüğü bulanık ve düzensiz bir tasavvur olarak yani kaotik konsept 
olarak almak olacaktır. Bizim de buradan daha ileri düzeyde, belirleme-
ler yoluyla analitik olarak daha basit kavramlara veri alınan somutluk-
tan hareketle gitgide saydamlaşan soyutlamalara doğru ilerlememiz 
gerekecektir,” diyor. En basite varmak bizi sadece teorik objeye götüre-
cektir. Gerçek obje, ampirik obje bizi teorik objeye götürecektir. Teorik 
obje de mübadele, fiyat, iş bölümü vs. gibi kavramlar ve bunların belir-
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lediği artı değer kavramıdır. Burası, çok önemli bu sürecin bir bölümü-
dür. O indirgeme, yani yukarıdan aşağıya nüfustan mübadeleye olan bir 
indirgenmiş yaklaşım ki bunun adı ampirik objeden teorik objeye gel-
mektir. Teorik obje aslında ampirik değildir. Tıpkı Freud’un bilinçdışı 
gibi beş duyumuzla kavrayabildiğimiz bir şey değil. O zaman bununla 
mı yetineceğiz? Hayır, teorik obje bütün bu redüksiyonist tavırdan son-
ra indirgediğimiz bu obje: bizim yeniden başa dönerek, yeniden nüfusa 
dönerek, nüfusu teorik objenin bağlamında okumak durumunda kalma-
mız anlamına gelecektir. İki süreç var: Bir, kaotik obje olarak nüfustan 
en basit düzeye indirgenmiş teorik objeye gitmek ve ikinci süreç, yeni-
den yukarıya o teorik obje aracılığıyla, onun bağlamında nüfusa tekrar 
bakmak. Marx’ın bu yöntemi bence çok büyük bir epistemolojik icattır 
ve teorik objelerin ilk kez sosyal bilimler ya da insani bilimler alanında 
hayata geçirilmesidir. Hiç şüphesiz daha önce fizik bilimleri alanında 
Galileo ile birlikte teorik objeler hayata geçirilmişti. Fizik bilimlerinde 
de var bu. Marx’a gelinceye kadar toplum bilimlerinde böyle bir episte-
moloji icat edilmiş değildir. Newton’u mu örnek aldı Marx? Bilmiyoruz 
ama Newton’da İvme kavramı var. Teorik objelerin özellikle fizik bi-
limlerinde ne kadar önemli olduğunu göstermek bakımından çok önem-
li bir şey söyleyeceğim. Aristoteles’in bir kuralı diyor ki: “Cisimler 
ağırlıklarıyla doğru orantılı olarak düşerler.” M.Ö 4. yüzyıldan, 
Galileo’ya gelinceye (16. yüzyıl) kadar hiç kimse bunu sınamamıştır. 
Galileo bunu Pisa üniversitesinde, eline aldığı farklı ağırlıktaki iki taşı 
yüksekten atarak sınamış ve taşların aynı zamanda düştüklerini göz-
lemlemiştir. Burada Newton’un ivme kavramı devreye giriyor. İvme bir 
teorik objedir. Newton’un ve Galileo’nun Fizik bilimleri alanındaki bu 
çalışmalarını bize sosyal bilimler alanında kullanarak Marx göstermiş-
tir. Dolayısıyla dediğim şu: Bir epistemolojisi var Marx’ın ve bu episte-
moloji felsefenin olmazsa olmazıdır. Bilim ile felsefe arasındaki ilişki 
son derece önemlidir; bütün bir felsefe tarihi boyunca üzerinde çok du-
rulmuş olan bir meseledir. Marx’ta felsefenin ya da epistemolojinin na-
sıl bir dönüşüme uğrayarak dile getirildiğinin ifade edildiğini görüyo-
ruz. Bu anlamda Marx sosyal bilimler alanında büyük bir düşünür ve 
filozoftur. Kısaca şu ampirik objeden, doğrudan doğruya bilgi objesine 
dönüşmek mümkün değildir. Marx, 17. yüzyıl iktisatçılarının bunu yap-
tığını doğrudan ampirik objeden yola çıkarak bilgi objesine teori yoluy-
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la varılabileceğini yani araya herhangi bir teorik obje koymadan bilgi 
objesini dönüştürmek imkanının olabildiğini düşündüklerini söylüyor. 
Bunun yanlış olduğunu ve araya mutlaka bir teorik objenin konulması 
gerektiğini, bununda ancak indirgeme yoluyla yapılacağını söylüyor. 
Bu iktisat ile felsefe arasında kurulabilecek en rasyonel ilişkidir.

��  Burak Atamtürk: Hilmi hoca, ben felsefeci olarak buradayım, ik-
tisatçı olarak değil, dolayısıyla konunun yarısını temsil ediyorum dedi 
ama yarısından çok daha fazlasını temsil ediyor olduğunu kanıtladı. 
Ben ise maalesef felsefeci olmadığım için temsilim, konunun en fazla 
yarısı olacak. Metin Sarfati’yle zaman zaman, iktisatçıların felsefe bil-
melilerinin öneminden söz eder ve bu alanın giderek kaybolduğundan 
yakınırız. Zira bir iktisatçının felsefe bilmesi, bütün bir tabloyu görmesi 
açısından çok önemlidir. Bu bağlamda ben felsefenin daha çok iktisatla 
ilişkileri yönünden bir konuşma yapmayı düşünüyorum. O zaman soru 
sorarak başlayalım. İktisat felsefeyle ilişkili midir? Böyle bir ilişki var-
sa ne zamandan beri vardır? İktisat düşünürlerinin felsefe ile ilişkileri 
nasıl bir seyir izlemiştir?

Bildiğiniz gibi felsefe en eski, en kadim disiplin, 2500 yıllık bir geç-
mişe sahip. Buna karşın iktisat ise oldukça yeni bir disiplin aslında. 
Toplasanız 150-200 yıllık bir geçmişi var. Felsefe aynı zamanda birçok 
bilimin doğmasına da öncülük etmiştir. Ancak ironiktir, her bilim de 
kendi meşruluğunu sağlamak için felsefeden kurtulmaya çalışmıştır. 
Gerçekten mitostan, logosa geçiş sürecinde felsefe öncü bir rol oy-
nadı ve diğer bilimlerin önünü açtı. Sonra o bilimler felsefe ile ilişki-
lerini kopartmak istediler. Kendi ayakları üzerinde, kendi içlerindeki 
analizlerle dünyayı tanımlayabileceklerine ve bunun için felsefeye hiç 
de gerek olmadığını, hatta bazen felsefenin ayak bağı olduğunu dü-
şündüler. Aslında felsefenin, iktisat ile ilişkisi de biraz da aşk ve nef-
ret ilişkisi bağlamında gelişmiştir diyebiliriz. Hem kopulmak istenen 
hem de onsuz olunamayan! İktisat da diğer disiplinler gibi felsefe ile 
başladı diyebiliriz. Örneğin Klasiklerin çoğu aydınlanmanın filozof-
larıydı. Hiç kimse iktisatçı değil. O zaman zaten iktisat öğretisi diye 
bir öğreti yok. Düşünen ve kafa yoran insanların çoğu felsefe köken-
li. Başta insanın doğası olmak üzere toplumların dönüşümleri, üretim 
ve bölüşüm üzerine sorulmuş temel soruları acaba felsefi yönden nasıl 


