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R O M A N T İ K  E K O N O M İ S T

Ekonomiler, yaratıcılık, sosyal normlar ve duyguların yanı sıra, 
rasyonel hesapların da etkisinde kalan dinamik süreçler oldu-
ğuna göre, ekonomistler acaba neden bunları büyük ölçüde 
statik denge modelleri prizması ve dar mantıksal varsayımlar 
açısından değerlendiriyor? Ekonomik faaliyetler, belirli tercih-
lerin ve ürünlerin rasyonel optimizasyonlarının olduğu kadar, 
hayal gücünün ve toplumsal duyguların da fonksiyonudur.  
Richard Bronk ekonomistlerin, piyasaların bu yaratıcı ve top-
lumsal yönlerini en iyi şekilde modelleyebilmek ve açıklayabil-
mek için, Romantiklerin şiirlerinden ve felsefelerinden çıkarılan 
yeni yapılanma varsayımlarını ve benzetmelerini kullanmaları 
gerektiğini savunmaktadır. Ekonomistler edebiyatla bilim ara-
sındaki ve Romantizmle rasyonalizmin dar formları arasında 
farklılıkları birleştiren bir köprü oluşturarak, ekonomik faali-
yetlerin yaratıcı ve toplumsal boyutlarını anlamaya uygun temel 
varsayımlara, modellere ve araştırma yöntemlerine erişebilir. Bu 
kitap, ekonomistlerin ve diğer sosyal bilimcilerin analitik reper-
tuarlarını, duyguların, dilin ve hayal gücünün hayati rolünü kap-
sayacak şekilde nasıl genişletebilecekleri konusunda bir rehber 
oluşturmaktadır.

Merton Akademisi, Oxford’da eğitim gören Richard Bronk ilk 
diplomasını Klasikler ve Felsefe konusunda aldı. Meslek yaşa-
mının ilk on yedi yılını Londra’da çalışarak geçirdi ve burada 
uluslararası ekonomi, işletme ve politika konularında engin bir 
deneyim kazandı. İlk kitabı Progress and the Invisible Hand (İlerle-
me ve Görünmez El – 1998) çok olumlu eleştiriler aldı ve eko-
nomik kalkınma ile refah gelişimi arasındaki giderek gerginleşen 
ilişki hakkında bin yıllık bir kaygı olabileceğini öngördü. 2000 
yılında akademik hayata dönen Bronk, şimdi hem yazar, hem de 
yarı zamanlı akademisyendir.

RICHARD BRONK halen Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi 
Akademisindeki Avrupa Enstitüsünde Konuk Okulu Üyesidir.





Babam John Ramsey Bronk’un  
(1929 – 2007) anısına





İçinde bulunduğumuz ve geçen yüzyılın tarihi ve politik 
ekonomisi, mekanik felsefenin genel yayılımında yer 
almaktadır ve canlılık katılmamış bir genel anlayışın ürünüdür.

Samuel Taylor Coleridge, Devlet Adamının El Kitabı (1816)

 Zayıflık anında fark yaratıyoruz, sonra da,
 Bütün önemsiz sınırlarımızın
 Algıladığımız ve oluşturmadığımız şeyler olduğuna 
inanıyoruz.

William Wordsworth, Parça (y. 1799)

Tuhaf  görünse de, Tarihi biraz dikkatle okursak, Kâr ve 
Zararın denge ve frenlerinin hiçbir zaman insanlar açısından 
çok önemli olmadığını; her hangi bir görünür, sonlu 
nesne için tüm hesaplanabilen Kâr ve Zarar olasılıklarını 
kullanarak hiçbir zaman derin, kapsamlı ve yaygın bir çaba 
içine girmediklerini; oysa hep görünmeyen ya da sonsuz bir 
nesnenin peşinde koştuklarını görürüz.

Thomas Carlyle, Signs of  the Times (1829)

Değerlendirme beklentidir ve beklenti de hayal gücüdür.
George Shackle, Epistemics and Economics (1972)
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Sunuş

İktisat bilimi, yararlarını azami düzeye çıkarmayı amaçlayan 
rasyonel firma ve bireylerin piyasa davranışlarının analizi-
ni yapmayı hedefleyen ve bu amaçla matematiksel modeller 
kullanan ve bu modellerden de gurur duyan bir sosyal bilim 
olarak bilinir. Gerçi son yıllarda iktisat bilimi içinde örneğin 
kullanılan modellere psikolojik gerçeklik katmak gibi ya da 
firmaların ve bireylerin davranışlarını açıklamaya çalışırken 
ulusal kurumları ve kuralları, bir başka deyişle toplumsal ve 
siyasal ortamı da dikkate almak gibi önemli açılımlar olsa da 
rasyonel davranışlara ve matematiksel modellerin önemine 
vurgu yapan yukarıdaki tanım esas olarak doğrudur.

Buna karşılık “Romantizm” bilimsel düşüncenin insanlı-
ğın sorunlarına tutarlı ve evrensel olarak uygulanabilir yanıtlar 
verebileceğinden şüphe duyan ve hayal gücünün, yaratıcılığın, 
duygunun rolünü öne çıkaran, felsefi inançların ve sanatsal öğ-
retilerin gevşek bir toplamı olarak görülüyor.

Elinizdeki bu ilginç ve ustalıkla yazılmış kitapta Richard 
Bronk, pek çok kişi tarafından aralarında aşılmaz uçurumlar ol-
duğu düşünülen bu iki yaklaşım ya da düşünce biçiminin biraraya 
gelebileceklerini, ondan da öte, iktisat biliminin geleceği için bi-
raraya gelmeleri gerektiğini ve Romantik düşüncede iktisat bili-
minin yararlanabileceği çok değerli unsurlar olduğunu savunuyor. 

Yazarın kitaptaki temel tezi iktisat biliminin ve iktisatçı-
ların Romantizm felsefesi ve literatürünün düşünce biçimle-
rinden ve varsayımlarından yararlanarak yeni açılımlar,  yeni 
bakış açıları geliştirebilecekleri ve çok daha başarılı modeller 
kurabilecekleri şeklinde özetlenebilir. Bu sıradan bir konu de-
ğil, bu tür bir girişimin başarısı veya başarısızlığı hepimizi ilgi-
lendiriyor, diyor yazar. İktisatçıların dünyayı nasıl algıladıkları 
ve analiz ettikleri hepimizi ilgilendiriyor çünkü iktisat bilimi 
sadece yönetimlerin politikalarını değil, giderek firmaların ve 
tüketicilerin davranışlarını da biçimlendiriyor. Bu nedenle de 
Romantizmin derslerinden yararlanan bir iktisat biliminin sa-
dece kendisi için değil, içinde yaşadığımız toplum için de son 
derece önemli sonuçları olacaktır.
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Bronk; geliştirdikleri matematik modellerde bir hayli yaratıcı 
davranabilen iktisatçıların firma ve bireylerin davranış biçimlerini 
analiz ederken niçin hayal gücüne ve yaratıcılığa yer vermedikle-
rini anlayamadığını söylüyor. Hem iktisadi davranışlarda hem de 
bu davranışları analiz eden iktisat biliminde sadece akıl yürütmeye 
değil hayal gücüne de ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.

Yazar kitabın ilk bölümlerinde iktisat düşüncesinin tarihini 
ve Romantizmi ayrı ayrı inceliyor. Daha sonraki bölümlerde 
ise bu fikirlerden yola çıkarak iktisat bilimi ve iktisatçılar için 
yararlı olabilecek yeni varsayımlar ve modeller öneriyor. İkti-
sat bilimi ile Romantik düşünce arasındaki bir sentezin bugün 
hiçbir zaman olmadığı kadar gerekli olduğunu savunuyor. Bir 
başka deyişle Romantizm tarafından vurgulanan yaratıcılık, 
hayal gücü ve insanların birbirleriyle etkileşimi bugün iktisat 
biliminin gelişebilmesi için rasyonel teknikler ve etkinlik ara-
yışları kadar önem kazandı. Eğer iktisat bilimi bize kimi ulus-
ların zenginliğini ve kimi ulusların yoksulluğunu değil de tüm 
ulusların zenginliğinin yolunu gösterebilecekse, içinde bulun-
duğumuz toplumsal ve iktisadi durumu daha yeni ve daha ya-
ratıcı biçimlerde analiz edebilmemiz gerekiyor, diyor Bronk.

Yazar, kitabı dar bir okuyucu grubu için değil, geniş bir kit-
le için yazdığını özellikle belirtiyor. Akademik ve profesyonel 
iktisatçıların yanı sıra, üniversite öğrencilerinin ve daha genel 
olarak iktisat veya edebiyat alanında biraz olsun bilgi sahibi 
ve hayal gücünün, yaratıcılığın ve farklı bakış açılarının ikti-
sat bilimine yapabilecekleri katkıyı her iki alanda düşüncelerin 
tarihini inceleyerek düşünmek isteyenleri hedeflediğinin altını 
çiziyor. Bu amaçla da teknik terimlerden mümkün olduğu ka-
dar kaçınan, rahat ve kolay anlaşılabilir bir dil kullanmış. 

Yazar hem iktisat bilimi üzerine hem de Romantik düşün-
cenin felsefi, edebi ve metodolojik kökenleri konusunda çok 
geniş okumuş ve son derece bilgili bir kişi. Herkesin kolay ko-
lay birlikte düşünemeyeceği çok farklı alanları büyük ustalık-
la inceleyebiliyor ve ayrıntılı örneklerle tartışabiliyor. Ortaya 
okuması büyük zevk veren olağandışı bir çalışma çıkmış. Ric-
hard Bronk’un bu eserinin son yıllarda okuduğum en önemli 
ve en güzel kitaplardan biri olduğunu söyleyebilirim.     

Dr. Şevket Pamuk
Boğaziçi Üniversitesi
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Önsöz

Dünyayı anlayış şeklimiz, kullandığımız dil ve benzetmeler-
den oluşmaktadır ve kısıtlanmaktadır. Her bireyin görüşü 
kısmen, paylaşılan yorum çatısında toplumsal olarak ortaya 
çıkar; ama aynı zamanda belirli hayat deneyimlerinin ve yeni 
perspektifler yaratmaya yönelik hayal gücü kapasitesinin de 
ürünüdür.

Romantik Ekonomist kaçınılmaz olarak, bana büyük eko-
nomi bilim dalı hakkında olağandışı sayılabilecek bir pers-
pektifler bileşimi veren geçmişimle şekillendi. Son sekiz yı-
lın büyük bir kısmında London School of  Economics and 
Political Science’ta çalışma ayrıcalığını yaşadım ve uygulamalı 
ve teorik siyasal ekonomi konusunda master – doktora öğ-
rencilerine dersler verdim. Ancak kendi üniversite eğitimim 
felsefe ve klasik edebiyat dalındaydı. Buna rağmen, ya da bu 
yüzden, meslek hayatımın ilk on yedi yılını uluslararası finans 
alanında – emeklilik fonu yöneticisi olarak ve daha sonra da 
yatırım bankalarına ve Bank of  England’a Avrupa Para Birli-
ği konusunda danışmanlık yaparak geçirdim. Londra’dayken, 
ekonomi alanında en iyi ve en parlak olan birçok kişiye eriş-
me şansını yakaladım. Ayrıca, finans piyasalarında girişimci-
leri nelerin motive ettiğini ve operatörlerin tavırlarını nelerin 
şekillendirdiğini öğrendim. Aynı zamanda, felsefe ve edebi-
yata duyduğum büyük ilgi devam ediyordu ve özellikle, iki 
asır kadar önce yazan Romantik düşünürler ve ozanlar beni 
büyülüyordu. Bu tutku, büyük ölçüde Romantik bakış açısı-
nın ekonomiyle ve piyasalarla çok ilgili olduğuna inancımın 
güçlenmesinden kaynaklanıyordu.

Finans ve iş dünyasında çalışmayı sürdürdükçe, açıklama 
ve tahmin etme konusunda ekonominin gücünün zaman za-
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man durması ve ayrıca, ekonomistlerin ekonomiyi modellen-
dirme şekilleriyle piyasaların gerçekte işleyiş şekilleri arasın-
daki uyumsuzluk beni daha da fazla meraklandırmaya başladı. 
Piyasalar ve ekonomiler bu kadar aleni bir şekilde dinamik-
ken ve yoğun bir belirsizlikle, aralıksız yeniliklerle ve devamlı 
değişikliklerle tanımlanırken, ekonomistler neden tahminler-
de bulunmak için göreceli olarak durağan olan denge model-
lerine güveniyorlar? Ayrıca, ekonomistler neden ekonomik 
etmenlerin sadece (belirli kısıtlamalar içinde) tercihlerini ye-
rine getirme olasılığını artırma ve ticaret olasılıklarını rasyo-
nel beklentilere dayanarak optimize etme dürtüsüyle hareket 
ettiği varsayımında bulunuyorlar? Tanıştığım girişimciler ve 
yatırımcılar çoğu zaman tercihlerinin ve beklentilerinin bağ-
lantılı olduğu gelecek hakkında o kadar az şey biliyordu ki, 
kendi maaşları dışında hiçbir şeyi optimize etme olanakları 
yoktu. Giderek şunu anladım, başarılı yatırımcılar yalnızca 
rasyonel hesap makineleri değildi; gelişmekte olan modelleri 
de içgüdüsel olarak kavramayabilmeleri gerekiyordu. Benzer 
şekilde, başarılı girişimciler de, içinde bulundukları piyasala-
rın özenli ve mantıklı analizinden fazlasını yapabilmeli; her 
şeyden önce, yeni durumlarla başa çıkabilmek amacıyla sü-
rekli olarak yeni bir şey, yeni teknikler ve yeni stratejiler yarat-
ma arayışında, verimli hayal güçlerine sahip olmaları gerekir. 
Ayrıca kendilerine inanmaları, kazanmaya kararlı olmaları ve 
hatta biraz da küstah olabilmeleri gerekir. En iyilerinin, ders 
kitaplarında bulunan beti benzi kaçmış “ekonomi adamı” ye-
rine, bazen Byron’un kahramanlarına benzemesine – yaratıcı, 
iddialı ve gururlu olmasına – şaşmamak gerek.

Avrupalı yatırım yöneticisi olarak deneyimlerim bana, 
ekonominin bazen açıklamakta zorlandığı iki ders daha ver-
miştir. Birincisi, ulusal kurumların ve tarihin, ekonomik per-
formansı etkilediği ve rekabet ya da ekonomik büyüme için 
evrensel bir şablon olmadığı konusundaydı. Örneğin, en ba-
şarılı ülkeler genellikle, firmaları, ne olursa olsun, kendi özel 
kurumsal ve kültürel avantajlarından yararlananlardır. İkinci-
si, akademik olmayan iş dünyasında ve politika belirlemede, 
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verimlilik dışındaki değerlerin ve hedeflerin bazen ekonomik 
aktörler için önemli bir motivasyon oluşturmasının çok bariz 
gibi değerlendirildiğini öğrendim. Bağlılık ve güven gibi ahla-
ki duygular, kendi adına mükemmeliyetçilik hedefi ve kurun-
tulu saplantılara dayanan hayaller, hepsi de üzerlerine düşen 
rolleri oynamaktadır. İşte bu etkenleri anlamaya çalışırken, 
Romantik filozoflar ve yazarların rasyonalist disiplinler (ör-
neğin ekonomi) konusunda yaptıkları eleştirilerde zengin bir 
anlayış kaynağı – çoğu ekonomistin ya bilmediği ya da ilgilen-
mediğinden kuşkulandığım görüşler buldum. Merak etmeye 
başladım, acaba bu Romantik görüşleri çağdaş ekonomi uy-
gulamalarına uygulamak nasıl bir etki yaratırdı?

Akademiye döndükten sonra, ekonomi konusundaki aka-
demik disipline saygım arttı. Bu bilim dalındaki yenilikler 
arasında, ekonomik modellere daha psikolojik bir gerçeklik 
katma ve davranışları açıklamada ulusal kurumların ve norm-
ların rolünü inceleme konusunda son derece heyecanlı ça-
lışmalar yapılmakta olduğunu öğrendim. Ayrıca, ekonomik 
büyümenin sağlanmasında yaratıcılığın ve yeniliğin rolüne de, 
eski ekonomi ders kitaplarına göre daha fazla odaklanılıyor 
ve gelecek hakkındaki belirsizlik problemi daha fazla önem-
seniyordu. Buna rağmen, özellikle disiplinin uç noktalarında, 
çoğu ekonomist tarafından kullanılan araştırma uygulamala-
rında ve varsayımlarında yapılacak bazı önemli uyarlamaların, 
gerçek dünyayı açıklamaya ve pratik kararlar almaya yardımcı 
olurken çok daha başarılı olmalarını sağlayıp, büyük bir fark 
yaratabilirdi. Ayrıca, hem standart dengeye dayalı modeller, 
hem de esas aldıkları dar ekonomik mantıksallık tanımları 
için uygulanabilirlik sınırlarının daha belirgin bir şekilde be-
lirlenmesi gerektiğine inanıyordum. Romantik Ekonomist’le 
ilgili görüşlerim işte bu inançtan filizlendi.

Kitabın her tarafında, ekonomi için Romantik görüşlerin 
en önemli etkileri olduğuna inandığım düşünceleri geliştir-
dim. Bunların birincisi, ekonomik etmenlerin davranışlarının 
başarıyla açıklanması için çoğu zaman, çıkarsamalı muhake-
me ve optimizasyon hesaplarının rolü kadar, hayal gücü ile 
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duyguların rolünün de dikkate alınmasını gerekli olduğudur. 
İkincisi, çıkarcı felsefe ile mekanik benzetmelerin fizik ya-
pısından ne kadar uzak olduğunu ve ekonomistlerin halen 
dünyaya bakış açısını nasıl yönlendirdiğini kabullenmektir. 
Benim ana tezim ekonomistlerin, Romantizm felsefesinden 
ve edebiyatından benzetmeler ve varsayımlar alarak yeni ba-
kış açıları kazanabileceği ve daha başarılı modeller geliştirebi-
lecekleridir. Bu projenin başarısı ya da başarısızlığı gizemli bir 
meraktan fazlasını gerektirmektedir. Ekonomistlerin dünyayı 
nasıl gördüğü ve çözümlediği hepimizi ilgilendirir, zira devlet 
politikasının ve şirket ya da tüketici tavırlarının yapılandırıl-
masına giderek daha fazla yardımcı olmaktadır. Bu nedenle 
Romantizm’den alınacak dersleri uygulamaya koymak, eko-
nomi alanında olduğu kadar, içinde yaşadığımız toplumun 
doğası üzerinde kapsamlı etkiler yaratabilecek potansiyelde-
dir.

Romantik Ekonomist’in, yeni bir düşünce tarihi ve felse-
fe çatısı vererek, modern ekonomideki heyecan verici, ama 
birbiriyle kıyaslanamayacak gelişmelerin birçoğuna anlam 
kazandırabileceğini umuyorum. Kitabın ilk bölümlerinde yer 
alan “İki kültür arasındaki fark” konusundaki tartışmanın, ya 
da ekonominin ve Romantik düşüncenin özet tarihinin öz-
gün olduğunu iddia etmiyorum; aksine, buradaki amacım, bu 
hiçbir kısmını ya da bir bölümünü bilmeyenlere görüş tarihi-
ni anlatabilmek. Ancak, daha sonraki bölümlerde odaklan-
dığım konu daha özgün sayılabilir: bu düşünce tarihini aracı 
olarak kullanarak, ekonomistlere yardımcı olabilecek yeni bir 
temel varsayımlar ve modeller dizisi önermek istedim. Hede-
fim, pratisyenlerin – ister akademik olsun, ister uygulamalı 
iş alanlarında ya da politika analizinde – gelecekte standart 
ekonominin gücünü Romantizm’den alınacak derslerle siste-
matik bir şekilde nasıl birleştirebileceklerini gösteren bir yol 
haritası sunmak. Böyle bir sentezin hiçbir zaman bugün ol-
duğu kadar gerekli olmadığına inanıyorum. Yaratıcılık, hayal 
gücü ve insanların birbiriyle organik bağları – üçü de Roman-
tizm tarafından vurgulanmaktadır – gelecekteki refahımız ve 
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mutluluğumuz açısından, standart ekonomi teorisinin öne 
çıkardığı ticaret olasılıkları ve verimlilik kadar önemli hale 
gelmiştir. Eğer ekonomi gerçekten bize ülkelerin yoksulluk-
tan kurtulup zenginliğe kavuşmasına giden yolu gösterecek-
se, sosyoekonomik çıkmazlarımızı çözümlemek için yeni ve 
daha imgesel yöntemlere ihtiyacımız var demektir.

Bu kitabı yazarken aklımda birçok okuyucu kitlesi vardı: 
Birincisi, çağdaş yöntemsel tartışmaları düşünce tarihi bağla-
mına oturtmak isteyen ve Romantizmin mantıksallıkla ilgili 
eleştirilerinin geçerli bölümlerine yanıt veren yeni araştırma 
teknikleri ile modellerinin geliştirilmesinde alışılmışın dışında 
göstergelere açık olan akademik ekonomistler ve diğer sosyal 
bilimcilerdi. Hedeflenen ikinci grup okuyucu, her bölümü 
tek başına bir konu ve bir düşünce alanına giriş şeklinde ya-
zılmış olan kitabın modüler tarzını kolay erişilebilir bulacağı-
nı umduğum üniversite öğrencileri. Üçüncü olarak, standart 
ekonominin cephanesi içindeki eksikliklerin nedenlerinin 
kökenini anlamak isteyen iş dünyasının ve ekonominin pro-
fesyonel kullanıcılarının ilgisini çekmek istiyorum (özellikle 
belirsizlikle, ölçülemeyen değerlerle ve yeniliklerle uğraşmak 
zorunda kaldıkları zaman). Son olarak, hem edebiyat alanın-
da hem de ekonomi dalında biraz akademik geçmişi olan 
ve hayal gücünün, yaratıcılığın ve perspektifin ekonomideki 
kaçınılmaz rolü hakkında düşünce tarihinin bize söyleyebile-
cekleriyle ilgilenen çok daha geniş bir kikte olduğuna inanı-
yorum. Bu çok daha geniş kitleyi düşünerek, minimum jar-
gon kullanmaya ve hiç matematik kullanmamaya çalıştım ve 
fazla akademik bilgileri olmadığını varsaydım.

Romantik Ekonomist’in birinci bölümünde bir ölçüde, çoğu 
zaman Romantik Hareketin manifestosu olarak değerlendi-
rilen William Wordsworth’un Lyrical Ballads (Lirik Baladlar) 
adlı eserinin önsözünden esinlenilmiştir ve temel iddialar 
tanıtılmaktadır. Kitabın geri kalanı doğal olarak iki bölüme 
ayrılmaktadır. I. Kısım, Wordsworth’un entelektüel gelişimi-
ni açıklayan muhteşem Prelude şiiri anısına) “başlangıç” adını 
taşımaktadır ve 1. Bölümde Romantik Ekonomist’in düşün-



Romantik Ekonomistxx

ce tarihiyle bağlantısı açıklanmaktadır. 2. ve 3. Bölümde stan-
dart ekonomi ve onun en önemli eleştirmenleri, on dokuzun-
cu yüzyılda rasyonalizmle Romantizm arasında ortaya çıkan 
“iki kültür” klikleşmesi bağlamında değerlendirilmektedir ve 
ekonomistlerle başka insanların daha önce bu büyük kültürel 
farkı aşmak için yaptıkları girişimler anlatılmaktadır. 4. Bö-
lümde ise, Romantizmden alınabilecek ve ekonomiyi ilgilen-
dirdiğini düşündüğüm bazı temel dersler açıklanmaktadır.

Kitabın II. Kısmı bundan sonra bu dersleri, ekonomiye 
daha Romantik bir yaklaşım sağlamak için gerekli olan ana 
unsurları belirlemek amacıyla kullanmakta ve bunların nasıl 
uygulamaya konulabileceği konusunda önerilerde bulun-
maktadır. Bu kısmın adı, ekonomik durumun bütün önemli 
yönlerini ve standart ekonomide eksik olanlar dâhil olmak 
üzere, bunları incelemek için gerekli olan tüm perspektifleri 
içerecek tek bir bütünsel açıklama sistemi ya da sentetik mo-
deller dizisi bulmanın mümkün olmadığını göstermek ama-
cıyla “Bütünün Parçaları”dır. Zira, her zaman insan doğası 
ve toplumsal gerçeği yansıtan daha bütünsel ve organik bir 
resim sağlamaya çalışmamız gerekirken, bir yandan da, sonuç 
olarak sadece parçalı görüşün mümkün olduğunu kabul et-
memiz gerekir. Aslında, ekonomistlerin mantıksal etmene ve 
standart ekonominin denge modellerine bu kadar bağlı kal-
malarına neden olan şeyin, toplumsal ve ekonomik çıkmaz-
lardaki her şeyi açıklayabilecek tek ve bütün bir teori bulma 
konusunda boş yere umutlanma olduğuna inanıyorum. Sade-
ce tek bir teorik çatıya izin verilecekse, o zaman bu modeller, 
evrensel açıklama gücünü diğer her şey kadar simgeleyebilir. 
Ancak, eğer ekonomi gerçek potansiyeline ulaşacaksa, fark-
lı türde soruları ve sorunları incelemek için kökünden farklı 
modellerin ve perspektiflerin gerekli olacağını aklımızdan çı-
karmamalıyız.

Bazı yorumcular, ekonomi bilim dalı için önerdiğim bu 
yeni vizyonun aslında ekonomi yerine politik ekonominin 
tanıtımı – toplumsal ve politik bağlamlarının içinde bulunan 
ekonomik durumu ve yaratıcılığı daha kapsamlı, birden faz-
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la alanı ilgilendiren bir yaklaşımla değerlendirmek olduğunu 
söyleyecektir. Bu bir dereceye kadar doğrudur. Ancak, birçok 
ekonomistin piyasa, politika, toplumsal etkileşim ve teknolo-
jik yenilikler alanında açıklamaya özenmeleri, bizzat ekono-
miye odaklanmamı haklı gösterecektir. Ayrıca, ekonominin, 
Adam Smith, Robert Malthus ve John Stuart Mill tarafından 
uygulandığı haliyle daha kapsamlı “politik ekonomi” alanın-
dan çıktığını hatırlamakta yarar var. Smith genellikle ekono-
mistler tarafından kendilerinden biri olarak değerlendirilir; 
ancak o, modern ekonomistlerin genelde unuttuğu şeyi, yani 
hayal gücünün bilimde bir rolü olduğunu ve ekonomik duru-
mu duyguların belirlediğini biliyordu.
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BÖLÜM 1

Romantik Ekonomist’in Önsözü

1  EKONOMİNİN ROMANTİK VE İMGESEL 
YÖNLERİ

Romantizm ile ekonomi arasındaki ilişki tuhaf  bir entelek-
tüel dostluk olarak görülebilir. Romantizm, insanlık sorunla-
rına evrensel olarak uygulanabilecek mantıklı bir yanıt dizisi 
sağlamak için bilimsel mantık becerisine genelde kuşkuyla 
yaklaşırken, hayal gücünün, yaratıcılığın ve duyguların rolü-
nü göklere çıkaran felsefi inançlardan ve artistik öğretilerden 
oluşan serbest bir koleksiyondur. Ekonomi, matematiksel 
modelinden gurur duyan ve servetlerini ya da çıkarlarını opti-
mize etmeye çalışan mantıksal etmenlerin piyasa durumlarını 
analiz etmeye ve tahmin etmeye adamış kendinden menkul 
bir “toplum bilimidir.” Birçok insana göre Romantizm ile 
ekonomi özde zıt kutuplar oluşturmakta, C. P. Snow’un “iki 
kültürünü” mükemmel bir şekilde içermekte ve “karşılıklı an-
layışsızlık” girdabıyla ayrılmaktadır.1 Bu açıdan bakıldığında 
Romantik Ekonomist en iyi halde, anlamı kuvvetlendirmek 
amacıyla kullanılan zıt kelimeler dizisidir, yani belirgin bir te-
zat oluşturmaktadır; en kötü durumda ise, okuyan kişi ente-
lektüel şizofreni hastası olmalıdır.

Oysa bu kitapta ben ekonomiye yeni bir bakış açısıyla 
yaklaşıyorum ve bu yeni yaklaşımda Romantik Ekonomist, 
aşırı Romantizm ve neo-klasik ekonomi formları arasında 
çok vahim bir üçüncü yol belirleyerek, hem ekonomi mesle-
ğinde, hem de politika belirleyenler ve girişimcilerin ekono-
mik analiz yorumunda önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü, 
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düşündüğünüz zaman, Romantizmin hayal gücü, yaratıcı gö-
rüş ve duygu vurgusunun, ekonomistlerin açıklamaya çalıştığı 
kapitalist faaliyetler ve piyasa durumuna yabancı olduğunun 
düşünülmesi gerçekten tuhaftır. Aynı şekilde, ekonomistle-
ri, genel denge teorisinde örneğin, matematiksel güce kadar 
büyük bir imgeleme gücüne sahip olan bir benzetme sistemi 
yaratmışlarken, yalnızca ekonomik durumun gözlenen yapısı 
üzerine genelleme yapan kişiler olarak görmek de tuhaftır. 
Benim düşünceme göre hayal gücü ile mantığın, hem eko-
nomik durumda hem de ekonomi biliminde el ele gitmesi 
gerekmektedir.

Bundan sonraki bölümlerde piyasanın tavırları açısından 
son derece önemli olan ve bu nedenle ekonomistlerin ilgisini 
çekeceğini düşündüğüm birkaç Romantik özellikten bahse-
deceğim. Özellikle hayal gücü ve yaratıcılık sanatçılar için ne 
kadar gerekliyse, ekonomi aktörleri için de o kadar gereklidir. 
Ekonomi aktörleri sadece belirli tercihlere, belirli yararlara ve 
belirli kısıtlamalara göre ticaret olanaklarını mantıksal olarak 
optimize etmekle kalmaz. Sürekli olarak yeni yararlar, yeni 
seçenekler ve yeni tercihler yaratırlar ve zaman içinde yaratıcı 
etkileşim karmaşası içinde ortaya çıkan yeni seçenekler deni-
zinde, yeni strateji olasılıkları hayal edip, bunlara göre hare-
ket etmek durumunda kalırlar. George Shackle’ın savunduğu 
gibi hayal gücü, etmenlerin “sonsuza dek mahrum bırakıl-
dığımız hayati ve sınırsız alanda ‘yarın’ bilginin yerine kul-
lanmak zorunda kalacakları şeydir.”2 Sürekli olarak yenilikler, 
yaratıcı seçenekler ve büyük özgürlük düzeyleri yaşanan bir 
dünyada ekonomik beklentiler yalnızca mantığın ürünü ola-
maz; kararlarınız, geleceği nasıl hayal ettiğinize ve nasıl olma-
sını istediğinize de bağlı olmalıdır.

Bu kadar dinamik bir dünyada başarı, gelişmekte olan 
modelleri sezgisel olarak kavramanıza ve problemlere farklı 
perspektiflerden bakarken yaşanan yaratıcı deneyimlere bağ-
lıdır. Ayrıca, toplumsal etkileşimin çoğu zaman neo-klasik 
ekonomistler tarafından kullanılan mekanik denge benzet-
melerinden çok, Romantiklerin tercih ettiği organik ve biyo-
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lojik benzetmelere göre daha iyi şekilde modellenebileceğini 
anlamaya da bağlıdır. Zira toplumsal ve ekonomik faaliyetler, 
etmenlerin, kurumların ve kültürün, birbirine karmaşık bir 
şekilde bağımlılığı ile nitelendirilmekte ve burada bütünleşmiş 
birimler (şirketler, piyasalar ya da toplumlar) kendi parçaları-
nın basit bir şekilde toplanmasından fazlasını simgelemekte-
dir. Tercihler, seçenekler ve hatta görüş ve düşünce tarzları 
birbirlerine bağımlıdır ve bir dereceye kadar toplumsal olarak 
oluşur. Kurumlar ve ekonomik uzmanlıklar birbirini karşı-
lıklı olarak destekler. Ayrıca, çeşitli ekonomik faaliyet türleri 
koşullardaki küçük değişiklikler karşısında azalan getiriler ve 
denge eğilimi değil, artan getiriler ve öngörülemeyen ya da 
dinamik tepkiler gösterir. Tarih önemlidir.

Ekonomistler normalde ekonomik etmenlerin piyasalar-
da görülen tüm seçenek alanlarında tercih sıralaması yapabi-
leceğini ve ortaya koyduğuna ilişkin basitleştirici varsayımlar 
kullanırlar. Çoğu zaman üstü kapalı bir şekilde daha da ileri 
gidip, ekonomik büyüme ölçümlerinin, ya da maliyet-kâr ana-
lizlerinin refah düzeyindeki genel değişiklikleri ölçebileceği-
ni varsayarlar. Fakat Romantikler bize, her şeyi kolayca tek 
bir değer ölçüsüne indirgeyemeyeceğimizi hatırlatır; çevreyi, 
insanların çektiği sıkıntıyı, özgürlüğü, sevgiyi ve sanatı para 
hesabıyla ölçmekten kaçınırlar. Bu tür ölçülemeyen değerler 
arasında yapılacak tercihlerde tek bir doğru yanıt ya da tek bir 
uygun takas olanağı olmadığında ısrar ederler. Eğer durum 
böyleyse, refahı sadece parasal değerlerle ölçerek ne kadar 
birikim sağlayabiliriz? Ve ekonomistler olarak, tercihlerdeki 
tutarlılığı ne ölçüde mantıksallığın işareti olarak görebiliriz?

Ekonomistler genellikle ekonomik etmenlerin tahmin 
edilebilir şeyler olduğu yönünde basitleştirici varsayımlar da 
yapar: belirli mallar, gelirler ve bilgilerin sınırları dâhilindeki 
yararlarını ve çıkarlarını her zaman azami ölçüde artırırlar. An-
cak Romantikler motivasyonun çok daha karmaşık olduğunu 
hatırlatır: çıkarlarımızı nasıl artıracağımızı rasyonel olarak he-
saplarken bazen yaratıcı sezgilerin yanı sıra bir dizi duygunun 
da etkisi altında kalırız. Dahası, Romantik felsefede, çıkarları-
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mızı kollama konusundaki en temel yararcı kavram bile, çok 
daha kuşkulu bir hale dönüşebilir. Toplumsal varlıklar olduğu-
muz yolundaki organik görüşte, çıkarlarını gözettiğimiz ben-
lik kavramı, toplumumuzu kapsayacak şekilde genişletilebilir 
ve William Hazlitt’in açıkça belirttiği gibi, kendi geleceğimize 
duyduğumuz ilgi sadece rasyonel tahminleri değil, hayalimiz-
de gelecek için hedeflediğimiz benliğimizin gelecekteki zevki 
konusundaki hayali beklentileri de içermektedir.3 Tüketicile-
rin, sürekli olarak kimliklerini yeniden keşfetmeye çalıştıkla-
rına dikkat etmiş olabiliriz; fakat onlar aynı zamanda, tatiller 
ya da yeni bir arabalı yaşam şeklinde idealleştirilmiş görüntü-
ler de planlarlar ve kendilerini satışa sunulan bir bakış ya da 
görüntüyle özdeşleştirirler. Girişimciler de sadece mantıksal 
beklentilerle, olasılık analizleri ve kendi mutluluklarını artırma 
arzusuyla güdülmez: işlerinde başarılı olmak için çoğu zaman 
işçilerinin ihtiyaçlarıyla ve tüketicilerin özlemleriyle empati 
kurmak durumunda kalırlar ve sürekli olarak yeni pazarlar, 
ürünler ve yöntemler yaratmak zorunda olurlar. Hatta bazı 
zamanlarda, Nietzche’in Süpermen’i gibi – kendini yaratan, 
iddialı ve olağanüstü güçlü bir “iktidar arzusu” sergileyen – 
ticaret evrelerinden bile geçmeleri gerekebilir. İşçiler de yal-
nızca, hizmetleri pazarda işlem gören, ticari mal haline gelmiş 
üretim birimleri değildir; patronları gibi onlar da işlerinden 
özellikle özgüven ararlar, meslektaşlarıyla ve şirketleriyle öz-
deşleşirler ve işlerinden gurur duyarlar. Ekonomik motivas-
yon konusunda benzer gözlemlerde bulunan John Ruskin’in 
belirttiği gibi: “Hepsi çok tuhaf  geliyor. Aslında olaydaki tek 
gerçek tuhaflık, her şeye rağmen böyle görünmesidir.”4

Tabii ekonomistler bunun büyük bir bölümünün doğru 
olduğunun farkındadır. Asıl sorun, ekonomik faaliyetlerdeki 
bu Romantik özelliklerin, esas olarak rasyonel ve öngörüle-
bilen olan ve aslında neo-klasik modellerle halledilebilen bu 
tavırların etrafında “kuru gürültü” olup olmadıklarıdır. Stan-
dart ekonomi, ekonomik etmenlerin tamamen mantıksal ol-
duğunu varsayar; öngörüye dayalı denge tabanlı modellerin 
temelinde bu vardır. Modern versiyonlar genellikle belirli tür-
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deki bilgi sorununu ve piyasa çöküntüsünü hesaba katar ve 
kurumların, hatta tarihin belirli bir rol oynadığını kabul eder, 
fakat yine de bu etkenlerin, altta yatan etmenler modelinin 
bu kısıtlamalar içinde yarar artırıcı etmenler olduğu sorusu-
nu yaratmadığını varsaymaktadırlar. Şimdi eğer, bu kitapta 
savunduğum gibi, ekonomik etmenlerin aslında, en azından 
belirli durumlarda, yararlarını hiçbir şekilde optimize edeme-
yeceğini ve onun yerine, duygulara, fobilere, kuruntulara ve 
rüyalara yem olarak geleceklerini hayal etmeleri gerektiğini 
savunursam, bu Romantik davranış biçimleri, ekonomide 
yapılan bazı standart varsayımlara sistematik olarak meydan 
okuyabilecektir.

Bu iddiaların sonucu olarak, ekonomik tavırların doğası 
konusunda Romantizmden öğrenecek çok şeyimiz olabilir. 
Birçok durumda ekonomik faaliyetler, şiir yazmak ve resim 
yapmakta olduğu gibi, yaratıcılığın, hayal gücünün ve duy-
guların ürünüdür. Ayrıca, Romantizm’in bize ekonomi bilim 
dalının kendisi hakkında da çok şey öğretebileceğine ve iyi 
ekonomik analizin ön koşullarından bazılarını açıklamamıza 
yardımcı olabileceğine inanıyorum. Zira ekonomistler, çalış-
maları sırasında, dünyaya imgesel ve yaratıcı yollarla bakma 
konusuna şaşırtıcı şekilde bağımlıdır. Toplum biliminin ünlü 
kurucusu ve Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Akademi-
sinin kurucularından biri olan Beatrice Webb’in vurguladığı 
gibi, sempati ve “analitik hayal gücü” insan davranışlarının 
dinamiğinin anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. F. 
R. Leavis, Webb’e atfettiği görüşünde, bu nedenle, edebiyat 
eğitiminin sosyologlar ve diğer sosyal bilimciler için iyi bir ni-
telik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmektedir.5 Bu 
sav açısından daha da önemli olan bir görüşle Adam Smith, 
tüm bilimsel sistemlerin “hayal gücünün ürünü olduğunu, 
bu şekilde, aksi takdirde bağlantısız ve uyuşmaz kalacak olan 
doğa olaylarını birleştirdiğini”6 belirtirken kesinlikle haklıydı. 
Oysa modern ekonomistler bilimsel mesleklerini sürdürür-
ken hayal gücünün rolünü açıkça vurgulayan Romantik görüş 
karşısında şaşırmaktadır.
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Kurt Heinzelman ikonları parçalayan ve 1980 yılında ya-
yınlanan The Economist of  the Imagination (Hayal Gücünün Eko-
nomisti) adlı kitabında, Webb’le Smith’ten çok daha ileri gitti. 
Ekonomistlerin “şair, kurgu yazarı” olduğunu savunarak, 
“ekonomik söylevlerin manzumesini” incelemeye başladı. 
Özellikle, ekonominin bize “yankılanan bir benzetmeler sis-
temi” sağladığına dikkat çekti.7 D. N. McCloskey önemli bir 
kitapta, The Rhetoric of  Economics’de (Ekonomi Söylemleri) aynı 
yolu izleyerek şunları söyledi: “Ekonomistler şairdir/Ama 
bunu bilmiyorlar.” Ekonomistlerin genellikle “ekonomik te-
orilerin benzetme doyumunu” kabullenemediğini belirterek 
şunları ekledi:

Piyasaların arz ve talep “eğrileriyle” gösterilebileceğini söylemek, 
batı rüzgârının “sonbaharın nefesi” olduğunu söylemekten daha 
az benzetme değildir. Daha bariz bir örnek de, adının kendisi 
benzetme olan “Oyun Teorisi”dir.8

Aristo, benzetmenin şairler ve politikacılar için uygun 
olduğunu, ama bilim insanları ve filozofların bundan ka-
çınması gerektiğini savunuyordu,9 fakat aslında bilim, ister 
istemez benzetmelerle doluydu ve ekonomi bunun başlıca 
örneklerinden biriydi. Ekonomi teorileri ve modelleri hiçbir 
zaman tarafsız ve uzlaştırılmış bazı vizyonların ve analizle-
rin doğrudan bir araya getirilmesi değildir; aksine, bunlar (ve 
bunların içindeki hipotezler, benzetmeler ve varsayımlar) de-
vasa benzetmeler gibi davranır, vizyonumuzu ve analizimizi 
etkin bir şekilde yapılandırır. Ayrıca, kullandığımız modelleri 
veya benzetmeleri hayal gücüne dayanarak değiştirmek, algı-
lamamızı ve düşüncemizi yapılandırma şeklimizi de değişti-
rir – yani, gerçek anlamda dünyaya bakışımızı değiştirir. Bu 
nedenle, McCloskey’in savunduğu gibi, ekonomistler tara-
fından kullanılan benzetmelerin, modellerin ve varsayımların 
yapıcı rolünü tam olarak anlarsak ekonomiyi düzeltebiliriz. 
Ekonomi teorisinin büyük bir bölümü halen, (yararcılıktan 
alınan) etmenlerin kendi çıkarlarını düşünen artırıcılar ol-
duğu varsayımıyla birlikte, (on dokuzuncu yüzyıl fiziğinden 
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alınmış olan) mekanik denge benzetmesinin etrafında oluştu-
rulmuştur ve bu benzetme ile bu varsayım arasındaki ortak-
lığın, ekonomistlerin, inceledikleri etkenlere bakış açıları ve 
kavrama şekilleri üzerinde derin bir etkisi vardır.

Post-Modern düşünür Jacques Derrida, filozofların genel-
likle mesleklerinin metinsel ve edebi yanını ihmal etmeye ça-
lıştığını savunuyordu10 ve buna aynı şeyin edebiyatçılar için de 
geçerli olduğunu ekleyebiliriz. Bu nedenle, benzetmenin ve 
alegori gibi diğer önemli edebi araçların ve matematiksel mo-
delinin güzelliğinin ve simetrisinin doyurucu yönünün gizli 
etkisini ortaya çıkarmak için ekonomiyi çözümlemekte yarar 
vardır. Bu ve başka şekilde Romantizm ve Post-modern fel-
sefenin edebi eleştirilere katkısı, ekonominin ve diğer sosyal 
bilimlerin doğasının anlaşılmasıyla şaşırtıcı derecede yakından 
ilgilidir.en azından konuların birçoğu paralellik göstermekte-
dir. Ekonomi, sanat gibi, fiili ya da “ideal” gerçeği taklit mi 
etmektedir? Yoksa egemen olan benzetme, varsayım ve pers-
pektif  seçeneği çizdiği resmi mi yapılandırıyor – ya da bir an-
lamda yaratıyor? Ayrıca, ekonomi de, sanat gibi, kendi adına 
mı yoksa daha geniş kitlelerle ilgisine göre mi yargılanacak?11

Daha pratik okuyucular kitabı tamamen kapatmaya ni-
yetlenmeden önce, Romantik Ekonomist projesinin neden 
hepimiz için önemli olduğunu vurgulamamız gerekir. Eko-
nomistlerin görüşlerini ve düşüncelerini yapılandırma şekli, 
savundukları politikalara ve dolayısıyla araştırdıkları ekono-
mik durumun ta kendisine yansımaktadır. Ekonomide ege-
men olan benzetmeler ve felsefi varsayımlar bu bilim dalını, 
metinlerini ve vizyonunu yapılandırmaktan fazlasını yapmak-
tadır; zira bunlar da karşılık olarak politikayı ve ekonomik 
etmenlerin kendiliğinden algılanmasını etkiler. Sonuç olarak, 
ekonomistler tarafından kullanılan benzetmeler ve varsa-
yımlar, bizzat toplumsal gerçeği şekillendirebilir. John Stuart 
Mill’in çok akıllıca bir ifadeyle belirttiği gibi, “yaşamdan ve 
insanların dışa dönük çıkarlarından son derece uzak görünen 
spekülatif  felsefe aslında dünyada onları en çok etkileyen 
şeydir.”12
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Belirli perspektiflerin ya da “açıklamaların” hem düşün-
celeri, hem de uygulamaları şekillendirdiği yönündeki inanç 
Foucault ve Lyotard gibi Post Modern kişilerin “toparlayıcı 
söylemler” ya da “muhteşem anlatılar”a karşı temkinli ol-
maya, ideoloji ve iktidarla ilişkilerini vurgulamaya yöneltti.13 
1989’dan sonraki dönemde Doğu Avrupa’daki ekonomik re-
forma yönelik “Washington Uzlaşması”nın etrafındaki tar-
tışma belki de bu çerçevede değerlendirilmelidir. Ekonomist 
Joseph Stiglitz bölgenin her tarafında yaşanan “şok terapisi-
nin” aşırı versiyonlarıyla ilgili Washington konsensüsü tavsi-
yelerinin (çok hızlı fiyat serbestîsi ve özelleştirme ile kamu 
harcamalarında büyük kesintiler dâhil) kökeninin izini, söz 
konusu neo-klasik ekonomistlerin çoğunun ve danışmanların 
dünya görüşlerini oluşturdukları basitleştirilmiş “ders kitabı 
modellerinde” görmenin mümkün olduğunu savunmuştur. 
Bu modellerin zayıflığı, bu “geçiş” ülkelerinde sosyal normla-
rı ve “organizasyon sermayeleri” ile bunları destekleyen yerel 
kuruluşların reformların başarısı açısından ne kadar önemli 
olduğunun görülememesine neden oldu.14 Bu tür ekonomik 
söylemlerde kullanılan egemen modellerin veya benzetmele-
rin ideolojik nedenlerle mi benimsendiği yoksa yalnızca ideo-
lojik etkileri mi olduğu, tabii ki tartışılabilir.

Önemli pratik ve ideolojik anlamları olan bir başka ge-
nel sosyal bilim söylemi örneği de Kamu Tercihi Teorisidir. 
Kamu Tercihi Teorisi Rasyonel Tercih Teorisi toplum bili-
minde yaygın bir uygulamadır – neo-klasik ekonomi mode-
linin özünü oluşturmaktadır. Bütün bireylerin (politikacılarla 
bürokratların bile) aslında çıkarcı yarar artırıcılar olduğu şe-
kildeki yararcı varsayımla başlar. Sonuç olarak teori, politi-
kacılarla bürokratların kamu çıkarlarını, ancak bunu yapmak 
kendi çıkarlarına da olduğu takdirde geliştireceklerini tahmin 
etmektedir – çünkü oy veren halk, onların ne yapmaya niyet-
lendiğini biliyordur, ya da başka kısıtlamalar vardır. Bu teori, 
halka hesap verme veya bilgi akışının az olduğu “hükümet 
başarısızlıklarının” birçok örneğini büyük bir başarıyla açık-
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lamıştır. Ancak, çoğu zaman çoğu kamu görevlisinin davra-
nışını açıklama veya öngörme konusunda başarılı bir model 
olup olmadığı belli değildir. Belki daha da önemli bir şekilde, 
görüş oluşturanlar tarafından, hükümette olanların kendi çı-
karları dışında hiçbir şeyle motive olmadığı şeklindeki) tu-
haf  varsayımın yaygın bir şekilde kabul görmesi, toplumsal 
“kamu hizmeti” normunun ve bunun sonucu olarak devlete 
duyulan güvenin bozulmasına yol açmıştır. Bu modelin çoğu 
durumda doğru açıklamayı verebilecek kadar kapsamlı olup 
olmadığı sorusu, bu kitabın daha sonraki bölümlerinde ele 
alınmaktadır ve bu sorunun yanıtı sadece sosyal bilimcilerin 
modelinin tahmini başarısı açısından değil, kamu politikası 
ve devletin doğası ve rolü hakkındaki ideoloji açısından da 
önemlidir.

2  ROMANTİK EKONOMİST:  
NE DEVRİMCİ NE DE POPÜLER

İlk bakışta, ekonomi söylemlerinin içine Romantizm’den tü-
retilmiş yeni temel varsayımlar ve benzetmeler ekleme proje-
sinin, mevcut ekonomi yöntemine karşı toplu saldırı olacağı 
barizmiş gibi görünebilir. Ancak bu, hem Romantik Ekono-
mist’in yapıcı niyetini, hem de modern ekonominin çoğulcu-
luğu ve çok yönlülüğünü yanlış anlatmak olur.

Romantik Ekonomist standart ekonomi (neo-klasik mantık-
sal durum modeliyle) ile, etmenlerin ve kurumların birbirine 
organik olarak bağımlı olmasına olanak veren daha Roman-
tik yaklaşımlar arasında bir ortaklık ve karar verme mekaniz-
masında hayal gücüne, yaratıcılığa ve duygulara daha önemli 
bir rol önermektedir. Aklımızda böyle bir ortaklık varken, 
William Coleman’ın yerindiği türde bir başka “anti-ekono-
mik” tartışmasına girmenin hiçbir yararı yoktur.15 Bu nedenle 
benim niyetim, bu kitabın, geliştirdiği Romantik Ekonomist 
gibi, standart ekonomi ilkelerini ciddi bir şekilde ve saygıyla 
kucaklarken, bu bilim dalını geliştirecek bazı özel pratik yol-
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lar önermektir. Bunu yapmanın en iyi yolu kesinlikle, tüm 
Romantik kaygılara kulak tıkayan ve herkesin eleştirdiği aşırı 
tutucu bir ekonomi biçimi yaratmamaktır. Coleman’ın savun-
duğu gibi, ekonominin yapıcı bir şekilde eleştirilmesi, ekono-
minin kendisine yöneltilen hiçbir eleştiriyi dikkate almayan 
tek parça ve basit bir alan olarak yanlış tanıtılmasına engel ol-
mamaktadır. Aslında, başlangıcından itibaren ekonomi için-
de, bilim dalının doğası konusunda büyük tartışmalar yaşan-
mıştır. Gerçekten de, geçmişte ya da günümüzde, eğer hiçbir 
büyük ekonomist bir sorunu kabullenip açıkça belirtmediyse, 
bu, aslında böyle bir sorunun var olmadığı konusunda önem-
li bir kanıt olabilir. Partha Dasgupta’nın belirttiği gibi, en iyi 
ekonomi eleştirilerinin çoğu, düşünceli uygulayıcılardan – en 
son teknolojilerin karmaşık olduğunu ve araştırmayı çerçeve-
lemenin pratik problemlerini bilen, ama esas olarak Roman-
tik olan kaygılara karşı duyarlı olan kişilerden gelmektedir.16

Bu kitaptaki görüşler başlangıçta, bu bilim dalında tarih-
te yer alan önemli kişilerin – Mill, List, Schmoller, Marshall, 
Veblen, Keynes, Schumpeter ve Hayek dahil-standart neo-
klasik ekonomi konusundaki eleştirilerinin yanı sıra ekono-
mi ötesinden gelen Romantik eleştirilere dayandırılmaktadır. 
Ayrıca, Romantik Ekonomist, bu alanda, ekonomiye daha 
Romantik bir yaklaşım anlatılan her dalda, yakın zamanlarda 
önem taşıyan kişilerden sağlam bir şekilde destek almakta-
dır. Zira son yıllarda ekonomide yaşanan en heyecanlı ge-
lişmelerde – Diane Coyle’un haklı olarak ekonominin “altın 
çağı” olarak adlandırdığı dönemde17 – bir ölçüde işletmeye 
gitmiş, diğer bir deyişle, ekonomiye daha Romantik bir yak-
laşım oluşturmuştur. Bu nedenle, örneğin, daha sonraki bö-
lümlerde ele alınan ekonomistler arasında Brian Arthur ile 
Karmaşıklık kuramcıları, aslında organik olan bir ekonomik 
etkileşim modeli geliştirirken, Douglass North’un, inançları 
ve davranışları yapılandırmada kurumların rolü hakkındaki 
sezgileri, birçok Romantik düşünürün görüşlerini yansıt-
maktadır. Peter Hall ile David Soskice’nin Yeni Kapitalizm 
çeşitleri ekolünü oluşturmadaki öncü çalışmaları da bir dizi 


