
MATEMATİK VE İKTİSAT 

                                                                                                          Düşünce ve eylemin sonsuz döngüsü,  

                                                                                                          Sonsuz icat, sonsuz deney, 

                                                                                                          Devinimin bilgisini taşır, ama dinginliğin değil; 

                                                                                                          Konuşmanın bilgisini, ama sessizliğinkini değil; 

                                                                                                          Bilgide kaybettiğimiz bilgelik nerede ? 

                                                                                                          Enformasyonda yitirdiğimiz bilgi nerede ? 

                                                                                                                                               T. S. Eliot, The Rock, 1934 

 

Giriş : 

Ekonomik faaliyetlerin nicel ifadesi için matematiğe ihtiyaç duyulur. Hatta bu nicel boyutun da ötesinde, 

iktisadi süreçlerin soyutlanmasında matematiksel ve istatiksel akıl yürütme teknikleri çok işe yarar, bir 

ölçüde gereklidir de. Ama, her ne kadar tersini düşünenler olmuşsa da, iktisat, hele politik iktisat 

uygulamalı matematiğin bir dalı veya matematiksel bir bilim olmaktan da çok uzaktır. Zira, ekonomik 

etkileşimler, nicel kökenli olmakla beraber insan yaşamı ile aynı derin bilişsel ve duygusal kaynaklardan 

beslenir. Öte yandan, iktisat bilimi bioloji gibi, fizik gibi yaşamsal anlam taşır, doğru matematiğin ve 

günümüz bilgisayar bilimlerinin dışında kalması düşünülemez. Zaten, iktisadın matematik ile yakın ilişkisi 

19. Yüzyıl ikinci yarısında başlamış, iktisat teorisi ve eğitiminin matematik ile yoğun bağları oluşmuştur. 

Ancak, bu durum 1950’ler öncesi ve sonrası için farklılıklar arz eder. Bu çalışmada amaç 1950 ve sonrası 

gelişmeler ışığında anaakım (1) iktisadın durumunu matematik penceresinden irdelemektir. Ancak 

konular, matematiksel bir formalizm içinde olma gayreti güdülmeden, gerekli özen gösterilmek kaydı ile, 

gündelik lisan ile ifade edilecektir. 

Matematik Ve Hesap  : 

18. ve 19. yüzyıl klasik iktisaçıları matematiksel yöntemlere pek sıcak bakmazdı. Onlara göre iktisadın 

konuları bu iş için fazla karmaşıktı. Ancak, anayol klasik iktisadın bir kolu olarak, William Stanley Jevons ve 

Marie-Esprit-Léon Walras gibi öncü marjinalistlerin çalışmaları ile, 19. Yüzyılın ilk yarısında iktisadın 

matematik ile ifadesi gündeme geldi. O dönemlerde matematiği etkin bir şekilde kullanarak çok önemli 

gelişmeler elde eden fizik gıpta ile bakılan bir bilim dalı olarak sivrilmekte idi. Dolayısı ile, matematiğe 

verilen bu önemin arkasında iktisadı, fizik gibi müspet bir bilim haline getirme çabasını da görmek 

gerekir. Sonraları, Francis Ysidro Edgeworth, Irving Fisher ve diğerleri gibi iktisatçılar matematiği ve fiziği 

iktisadın daha formel bir bilim haline gelmesi için kullanmışlar; böylece iktisadın matematik ile ilişkisi 

pekişmiştir. Paul Samuelson’un çalışmaları ile de neo-klasik iktisadın matematiksel temelleri oluşmuştur. 

Ancak, 20. Yüzyıl ikinci yarısından itibaren bir yaklaşım değişikliği gözlemek mümkündür. Bu dönemde 

iktisadın fizik gibi bir bilim olarak algılanamayacağı görüşü öne çıkmaya başlamış ve matematiğin iktisat 

bilimi içindeki işlevine başka bir gözle bakılmaya başlanmıştır. Ancak, bu konulara girmeden önce 

matematik ve hesap’dan tam olarak ne kast edilmekte olduğunu, çok kısa olsa da açıklamakta fayda var.   

Matematiğin yapısı ile ilgili çeşitli kavramsal yaklaşımlar olmuştur, ve olmaya devam etmektedir. Ama 
1920’lerde, uzun entellektüel uğraş ve tartışmalardan sonra, David Hilbert ve arkadaşlarının 



şekillendirdiği matematik anlayışı günümüz anaakım matematiğini belirlemiştir. Buna göre matematik, 
nesneleri aksiyomatik kümeler teorisi ile tanımlanan, lisanı birinci derece yüklem mantığına dayanan 
formel bir sistemdir. Modern matematiğin tam ve tutarlı olduğu kabulünü yapabilir ve  doğrularının da 
analitik a prori olduğunu söyleyebiliriz (2). Bu yazıda matematikten kasıt budur, ve formalizasyonunun 
temelinde mantık vardır. Burada, mantık kavramının evrimi için de küçük bir parantez açmakta fayda var 
: Antik Yunanda ve ortaçağda mantık bir münazara tekniği olarak, dialektik ile eş anlamlı alınıyordu. René 
Descartes zamanına kadar mantık üniversitelerde, bir tartışmada ikna edici olabilmek için düşüncelerin 
nasıl organize edilmesi gerektiğini öğreten, belirgin münazara kurallarını da içeren bir ders olarak 
okutulmakta idi (3). Aydınlanma çağında, düşüncenin mükâlemenin önüne geçmesi ile, mantık zihnimizin 
içsel fonksiyonları ile ilişkilendirildi, ve doğrulara ulaşmanın bir tekniği olarak görüldü. 19. Yüzyılda, 
sembolik mantığın babası George Boole, mantığa matematiksel bir boyut katarak, onu önermelerin 
doğruluğunu kararlaştıran bir işlence (calculus)  haline getirdi. Sonra, Gottlob Frege bu prosesi adeta 
tersine çevirdi ve tutarlılığını sağlamak için  matematiği mantık ile analiz etme yolunu açtı. Amacı 
matematiği tamamen mantıksal bir temele oturtmaktı. Bu yaklaşım, 20. Yüzyıl başlarında, modern 
matematiğin şekillenmesi tartışmalarında hep gündemde kalmış, mantıksal doğruların gerçeğin ifadesi 
için yeterliliğine kuşkuyla bakan akımlar hep olmuştur. 

 Matematiksel hesap ise bu matematiğin bir nesnesidir, ve sayılarla yapılan bir işlem olmanın ötesinde bir 

tanımı vardır. Ne olduğunun belirlenmesi daha yenidir, 1930’larda Alonzo Church ve Alan Turing başta 

olmak üzere çeşitli matematikçi ve mantıkçıların çalışmaları ve bilgisayar bilimlerinin gelişmesine parallel 

olarak ortaya çıkmıştır. Hesap ve hesaplanabilirlik matematiğin özyineleme teorisi (recursion theory) ile 

açıklanır. Matematiksel bir nesnenin hesaplanabilir veya çözülebilir veya özyineli (recursive) olması, 

kararlaştırılabilir olması ile eş anlamlıdır. Yani, bir kümenin veya bir fonksiyonun hesaplanabilir olması, bir 

veriye bağlı olarak, o kümenin üyelerini veya o fonksiyonun çıktılarını belirleyecek bir karara varabilen  

algoritmanın mevcut olması demektir. Çok daha kısa : Matematiksel hesap bilgisayarların yaptığı iştir. 

Yani, verileri belirlendiğinde, bir bilgisayarın etkin (effective) bir program (algoritma) ile o fonksiyonun 

çıktısını vermesi ve durması matematiksel hesap yapılması demektir. Hesaplanabilirlik, hesapsal 

karmaşıklık (computational complexity) matematiği, 1950’lerden itibaren, enformasyon (information) 

teorisi ve bilgisayar bilimleri  ile beraber bilimde yeni perspektifler getirmiştir. Zira, hesapsal işlemler 

sadece bilgisayarlara, makinalara mahsus değildir, doğal süreçlerde de çok yaygındır, jenerik anlamında  

enformasyonun işlenmesi olarak ifade edilebilir (4). Ama bu yazıda matematiksel hesaptan kasıt yukarda 

belirlendiği gibidir, daha kapsayıcı anlamları için simülasyon, analiz veya işlenceleme (calculation) gibi 

tabirler kullanılmıştır. 

İktisadın Genel Denge Matematiği :  

Adam Smith, John Stuart Mill gibi erken klasikler piyasalarda genel denge (equilibrium) kavramı üzerinde 

pek durmamışlardır. Örneğin, piyasaların tam (perfect) olduğu kabulu veya devlet müdahelesinin hiçbir 

zaman gerekmediği gibi hususlar kural olarak alınmamıştır (5). Öte yandan, Walras da genel denge 

durumunu ideal bir hal olarak görmüş ve şu benzetmeyi yapmıştır : “ Piyasalar, suları rüzgarla 

hareketlenen bir göl gibidir; tam olarak bir türlü erişemediği dengesini sürekli arayan ” (6). Ama, bu esnek 

yaklaşımlar, 1950’lerden itibaren, yerini iktisadın aksiyomatik bir bilim olarak olarak görülmesine 

bırakmıştır. Bu konuda başı çekenlerden biri de, Bourbaki’den (7) feyiz alan, Fransız asıllı Gerard 

Debreu’dür. Debreu iktisadın fizik ve doğa bilimleri gibi görülemeyeceğine inanıyordu. Ona göre iktisadın 

teorilerini ampirik olarak geliştirme, test etme imkanları sınırlıdır, dolayısı ile fizik gibi düşünülemez, ve 

iktisat “mantıksal söylem kurallarına uymalı, içsel tutarsızlıkların kolaylığını reddetmelidir. İktisat teorisi, 

matematiksel formu ile  mantıksal hatalarının etkin denetimine açık olur” (8). G. Debreu ve Kenneth 



Arrow iktisatta genel dengenin varlığını (existence) matematiksel olarak kanıtlamışlar, ve bu çalışmaları 

ile iktisat Nobelini almışlardır. Bu ispat matematik çevrelerince 20. yüzyılın en önemli başarılarından biri 

olarak değerlendirilmiştir (9). Bu kanıtın sözel bir özeti şöyledir: Arrow-Debreu modeli bir vektör uzayında 

geliştirilmiştir. Vektörler üzerinde sadece doğrusal işlemler yapılabildiği için buna doğrusal uzay da 

denebilir. Vektörler uçları ile bir noktalar kümesini de belirlerleyebilirler. Mallar ve fiyatlar, ekonominin n 

sayıda pazarı için, n boyutlu mal ve fiyat dual  uzaylarındaki vektörlerdir. Fiyatlar mutlak değerleri ile 

değil, göreceli oranlar olarak, bire toplayan pozitif sayılar ile gösterilir. Tüketim, bireylerin rasyonel 

tecihlerine, üretim de azalan veya sabit verim prensibine göre belirlenir. Her tüketicinin bir miktar 

birikimi (endowment) vardır. Ekonomi Walras kuralına uyar, yani piyasaların toplam üretim ve tüketim 

değeri her fiyatta eşitlenmiştir. Arrow-Debreu ekonomisinin, neo-klasik iktisat modeline uygun böyle 

toplam 13 kabulü vardır (10). Mevcut piyasa fiyatlarına bağlı olarak, tüketiciler bir bütçe kısıtı içinde 

azami faydayı sağlayan tüketimi, üreticiler ise azami karı elde edecek üretimi, bunların pazar bazında 

toplamlarının farkı da toplaşık (aggregate) talep fazlası fonksiyonunu (correspondence) belirler. Denge 

dışı fiyatlar ise bu fazla talebi dengeleyecek şekilde, arz-talep kanununa göre tekrar ayarlanır. Bu ayar 

sürecinde zaman tamamen mantıksaldır, izlek (path) boyutu yoktur, ve bir alışveriş gerçekleştiği 

düşünülmez. Böylece, bir fiyatlar kümesini, kendi üzerinde dönüştüren herhangi bir eşlemeden 

(mapping) bahsedebiliriz. Arrow-Debreu kanıtı, ekonomide dengeyi, bu dönüşümlerde bir aşamadan 

sonra artık değişmeyen, hep kendi üzerine kopyalanan bir sabit noktanın varlığına bağlar. Zaten, 

matematikte böyle topolojik sabit nokta (fixed point) teoremleri vardır. Detaya girmeden ifade ile :  Belirli 

özellikleri olan her kümenin kendi üzerine bir eşleme altında en az bir sabit noktası vardır. Mesela, bir 

haritanın üzerinde ondan daha küçük ölçekli olanını dolaştıralım, üst üste bu iki haritada aynı lokasyona 

tekabül eden bir nokta kesin vardır. Çayımızı karıştırırken (en üst tabakanın altıyla karışmadığını 

düşünerek) yüzeyde her nokta hareket ederken kımıldamayan en az bir nokta vardır. Arrow-Debreu 

kanıtında da fiyatlar topolojik özellikleri uygun bir küme oluşturmuştur ve sabit nokta fiyatlarının var 

olduğu bu teorem ile gösterilebilir. Son aşama ise bu sabit noktanın, optimizasyona dayanan ve tüm 

piyasalarda arz-talep dengesini sağlayan fiyat vektörünü belirlediğini göstermektir. Böylece genel denge, 

hiçbir bireyin bir başkasının  kaybına sebeb olmadan daha fazla yarar sağlayamadığı, optimal bir 

bölüşümü (allocation) de sağlamış olacaktır. Bunun için herhangi bir eşleme fonksiyonundan, Walras 

kuralına uyan öyle toplaşık talep fazlası işlevleri  inşa edilebildiğini göstermeliyiz ki, işaret ettiği denge 

fiyatları aynı zamanda kendisini belirleyen o eşlemenin sabit nokta fiyat vektörü olsun. Ancak, Arrow-

Debreu modelinde kanıtın bu bölümü mantıksaldır, konstrüktif değildir (11); yani, genel denge halinin 

oluşumunun algoritmasını temel almaz. Dışlanan orta prensibini kullanır (tertium non datur), ve  sabit 

nokta fiyatlarının genel denge fiyatları olması gerektiği, aksi halde Walras kuralının çiğnenmiş olacağı 

uslamlamasına dayanır. 

Arrow-Debreu kanıtı zamanında çok ses getirmiş, etkili olmuştur. Ekonomik dengenin bu varlıksal kanıtı, 

rasyonel davranışın egemen olduğu piyasaların kendi dengeleri olduğunu göstermekle, dış müdahalelerin 

anlamsız olduğu görüşünün anaakım iktisatta genel bir doğru olarak alınmasının temel teorik dayanağını 

teşkil eder.  Bu çalışma genel bir denge için ne kadar çok şartın gerektiğini belirtmesi açısından da 

alınabilirdi, ama zamanında bu kadar saygın ve belirleyici bir yere oturtulmasının nedenini şöyle anlamak 

da mümkündür: İktisat biliminde bir değer teorisinden onu açıklayan bir denge durumuna bağlı olmadan 

bahsetmek zordur. Marjinalist değer teorisi  Arrow-Debreu kanıtı ile içsel (endogenous) bir denge 

belirlemiş olmakla,  emek değer ve Sraffa değer teorilerine nazaran daha kesin (rigorous) bir temele 

oturmuş oluyordu. Teorik çevrelerde Arrow-Debreu kanıtının edindiği ağırlığı bu açıdan da düşünmekte 

fayda vardır. 



Bu bölümü kapatmadan matematiksel açıdan önemli bir hususun vurgulanması gerekir. Yukarda da 

belirttiğimiz gibi Arrow Debreu genel denge varlıksal kanıtı konstrüktif değildir. Ekonominin denge 

fiyatlarının kararlaştırılması için gerekli  toplaşık talep fazlası fonksiyonu  tanımsızdır. Çünkü, genel denge 

fiyat vektörüne yakınsamayı sağlayacak  eşlemeler dizisini gerçekleştirecek algoritma belirlenmemiştir 

(12). Bu durumda, yazının başında da ifade edildiği gibi hesabın bir bilgisayar programına eşdeğer olduğu 

prensibi ile, toplaşık talep fazlası ve ekonomik genel denge matematiksel olarak kararlaştırılabilir değildir. 

Sonuç olarak, Arrow-Debreu varlıksal kanıtının hesapsal bir içeriği yoktur, yani ekonomide genel 

dengenin matematiksel olarak nasıl hesaplanacağı ile ilgili bir yol göstermemektedir. Bu tabii ki, herhangi 

bir denge analizi yapılamaz demek değildir. 1960’lardan itibaren, başta Herbert Scarf ve öğrencileri olmak 

üzere birçok matematikçi ve iktisatçı çeşitli yöntemler oluşturmuşlardır. Ancak, Arrow-Debreu kanıtı 

hesapsal genel denge, uygulamalı genel denge ve reel konjonktür teorisinin (real business cycle theory) 

gelişmiş versiyonu olan dinamik stokastik genel denge (DSGD) modellerinin temelini teşkil etmişse de, bu 

onların teorik bir matematiksel temeli olduğu anlamına gelmez. Uygulamalı denge modelleri statiktir ve 

denklemleri ekonominin genel denge şartları altında üretim ve tüketimde azami faydanın  sağlanması 

prensibine göre formüle edilmiştir. Ancak, bu model hesaplanabilir değildir, çünkü belirlenmemiş 

parametreleri vardır. Bu parametrelerin genellikle kalibrasyon  ile değerlendirilmesi gerekir. Parametre 

kalibrasyonu için önce ekonomide bir denge durumunu temsil eden sosyal muhasebe matrisi hazırlanır 

(social accounting matrix-SAM). Bu matris sektörel bazda tüm ekonomik işlemler dengesini verecek 

şekilde derlenir. Modelin denge denklemleri bu matris verileri ışığında çözülerek bilinmeyen 

parametreler belirlenmiş olur. Uygulamalı denge modelleri statik olduğu için değişkenlerin zaman içinde 

nasıl değiştiklerini değil, belirli bir kalıcı (steady) durumu ifade ederler. Modelin çözümü, fiyatlar, 

ücretler, faizler v.b.. gibi içsel değişkenler için, ekonominin bir denge halindeki değerlerini verir. Bazı 

değişkenler ise dışsaldır (exogenous), vergiler, gümrükler v.b..gibi. Yeni belirlenecek dışsal değişkenler ile 

model çözümünün yeni bir statik denge durumunu, aradaki değişim sürecinden bağımsız olarak, 

belirleyeceği varsayılır. Bu tür hesaplara karşılaştırmalı statik (comparative statics) analiz adı verilir. Bu 

uslamlama ekonomik dengenin en azından global kararlılıkta (stable) olduğu varsayımını gerektirir (13). 

Ancak, Arrow-Debreu modelinde dengeye nasıl evrilindiğinin matematiği yer almadığı gibi, ulaşılacak yeni 

genel denge halinin özellikleri de öngörülemez. 1972-76 yıllarında Hugo Sonnenschein, Rolf Mantel ve 

Debreu’ün birbiri arkasına yaptıkları çalışmaları ile matematiksel olarak kanıtlanmıştır ki, bireysel talep 

fonksiyonlarını belirleyen rasyonalite kısıtları, toplaşık pazar talep fonksiyonunu yeterli derecede 

belirlemeye kafi gelmemektedir. Yani, pazar talep fonksiyonu, bireysel taleplerin toplamı olarak 

(ekonomik gerçeklerle bağdaştırılması çok zor bazı kabüller yapılmadan) herhangi bir formu alabilecektir. 

Böylece, ulaşılan genel dengenin de tek ve global kararlılıkta olduğunu gösterme imkanı kalmaz. Buna 

ilaveten K. Arrow, 1951 yılındaki meşhur İmkansızlık Teoremi çalışmasında, tümdengelimli sembolik 

mantık ile formel olarak göstermiştir ki, gelişigüzel (arbitrary) bir öncelik sırasına bağlı bireysel tercihleri 

yansıtan toplum tercihlerini belirlemenin bir yolu yoktur. Yani, bireysel tercihlerin tutarlı matematiksel 

toplaşımı yapılamaz. Görüyoruz ki, sonuçta çoklu ve ancak yerel şartlar altında kararlı, nasıl ulaşıldığı da 

söz konusu matematiksel modelde belirtik (explicit) olarak yer almayan, bir mantıksal iktisadi genel 

denge halinden  bahsetmek durumundayız.  

Fen Bilimlerinde ve İktisatta Denge : 

Geçen yıl, DSGD modellerinin işe yararlılığı üzerine açılan bir tartışmayı değerlendiren, eski IMF 

Direktörü, şimdilerde Amerikada, MIT’de profesör Olivier Blanchard, “Önce makroiktisadın bir genel 

denge konusu olduğunda anlaşmak gerek ” diyordu (14). Blanchard daha haklı olamazdı. İktisatta genel 



dengeyi tartışıyorsanız, bırakın DSGD modellerini, anaakım iktisadın temeli ile de ters düşüyorsunuz 

demektir. O zaman, iktisadi dengenin ne olabileceği, denge nosyonunun diğer temel bilimlerde nasıl 

tanımlandığı üzerinde durmak önem kazanır. Burada denge kavramı, en temel bilim olan fizik bağlamında 

ele alınacaktır: Newton mekaniğinde bir cismin veya nesnenin üzerine etkiyen net kuvvet sıfır ise o cisim 

dengededir. Böyle mekanik dengede olan nesneler hareket etmez veya sabit hızla hareket eder. Kimyasal 

denge dinamik bir dengedir. Denge durumunda kimyasal reaksiyon durmaz, ama bir minimum 

potansiyele ulaşılır ve tepken (reactant), ürün (product) kompozisyonu sabitlenmiş olur. Termodinamik 

denge ise hem mekanik hem kimyasal dengeyi kapsar ve maddenin içsel yapısı ile ilgilidir. Klasik 

termodinamik maddenin enerji ile transformasyonunu inceler, ancak moleküler seviyede istatiksel 

mekanik veya kinetik teori geçerlidir. Klasik termodinamik ise bu mikroskopik seviyenin değil, ama onu 

temsil eden makro düzeyin konusudur. İstatiksel mekanik, çok sayıda  enerjik atom veya molekülden 

oluşan maddenin termodinamik dengesini mikroskopik düzeyde belirli bir olasılık dağılımı bağlamında ele 

alır. Denge dağılımının matematiği, bir atomun veya molekülün herhangi bir enerji seviyesinde yer alma 

olasılığının eşit olduğu varsayımına dayandırılabilir.  Denge durumunda dağılım, içsel enerjinin mikro 

parçacıklara nasıl bölüştürüleceğini, makro sistem kısıtlarına bağlı olarak belirleyen en olası dağılımdır 

(15). Böylece, sistemin neredeyse sayısız serbestlik derecesi, toplaşık görüngüyü belirleyen bu denge 

dağılımının gözlemlenebilir parametrelerine indirgenmiş olmaktadır. Yani, termodinamik denge hali en 

olası mikro ölçek enerji dağılımı durumuna ulaşılması, dolayısı ile de bu dağılım parametrelerinin artık 

sabitlenmesi ve belirlenmesi demektir. Sonuçta maddenin makro durumu da, dengeyi belirleyen bu 

olasılık dağılımı parametrelerine bağlı, ölçülebilir durum değişkenlerinin  belirlediği durum fonksiyonları 

ile tanımlanabilir. Ancak, doğada bir başka kararlı durum daha vardır. Başta yaşamın kendisi olmak üzere 

birçok doğa olayını sadece yukarıdaki gibi denge kavramları ile açıklamak mümkün olmaz. Zira, bunlar 

esasta denge-dışı süreçlerdır, ve artık önemli olan denge değil, bir düzenin oluşturulması ve idamesidir. 

Burada termodinamiğin kanunları çerçevesinde, sürekli enerji akışı altında, kendiliğinden (spontaneously) 

veya yerel enformasyonun işlenmesi sonucu, ortaya bir yapı çıkaran prosesler söz konusudur. Bazı doğa 

olayları, fırtınalar gibi mesela, ve yaşamın bizatihi kendisi temelde bu tür denge dışı süreçlerin eseridir. 

Bu karmaşık (complex) sistemleri ayakta tutan, çevre ile olan sürekli enerji ve madde alışverişidir. 

Çevreden ithal edilen elverişli enerji akışı kesildiğinde bu yapı, düzen bozulur, dağılır. Dolayısı ile, denge-

dışı biyolojik veya fiziksel sistemler yitirgen (dissipative) yapılar olarak adlandırılır. Ancak, böyle sistemler 

artık fizikte standard termodinamiğin değil, doğrusal olmayan dinamiğin konusudur. Ama, son yirmi yılda 

denge dışı istatiksel mekanikte de heyecan verici gelişmeler olduğunu not etmeden de geçmemeli (16).  

Termodinamiğin yasaları evrenseldir, tüm fiziksel, biyokimyasal ve tabii mühendislik sistemleri için 

geçerlidir, ancak denge termodinamiğinin kapsamını irdelemekte fayda var. Mikro düzeyde birçok sayıda 

öğeden oluşan bir sistemin, örneğin moleküllerinden oluşan bir gazın, makro  durumunun dengedeki 

enerji dağılımınının parametreleri ile tanımlandığına yukarda değinmiştik. Dolayısı ile, basınç ve sıcaklık 

gibi makro durum değişkenleri de denge durumu dağılımına bağlıdır ve ancak denge durumunda 

tanımlıdırlar. Sonuçta, klasik termodinamikte denge dışı bir bir sistemin sıcaklığından (ve ona bağlı olarak 

basıncından) bahsedemeyiz. Termodinamik değişim süreçleri ise içsel enerji bağlamında ele alınır. Enerji 

değişimi de, transfer değişkeni olarak adlandırılan, ısı ve iş ile ilgili iki ayrı değişken ile gösterilir. Ancak, 

durum değişkenleri sadece denge halinde tanımlı olduğu için, enerji transferi sürecinde bunların sonsuz 

küçük farklarla değiştiği varsayılır. Bu diferansiyel matematik yaklaşımı ile, durum değişkenlerinin denge 

değerlerinden ihmal edilebilecek farklarının toplamı olarak oluşan tersinebilir (reversible) bir izleği 

sonucu yeni duruma ulaşılmış olur. Sistemin durumu, yeni dengede oluşan durum değişkenlerinin 

belirlediği durum fonksiyonu ile tanımlanır, o duruma hangi teorik tersinir izlekten gelindiği ile değil. Bu 



doğrusal bir sanki-denge (quasi-equilibrium) sürecidir, zira sıcaklık veya basınç farklılıkları çok küçük 

miktarlarda olmakta ve sistem çevrede önemli bir değişikliğe neden olamadığından, etki kalktığında 

hemen tersinebilmekte ve denge hali devam etmektedir. Tabii, doğada bu anlamda tersinir bir süreç 

yoktur. Ancak, bu sonuşmaz (asymptotic) davranış soyutlaması ile bir çok termodinamik olayın 

prensipleri ve teorik sınırları açıklanabilir. Örneğin, bu model ile bir ısı makinesinin teorik verimini hesap 

edebiliriz. Ancak, gerçek bir makinanın iş yapması denge dışına çıkması demektir, dolayısı ile bu teorik 

verime hiçbir zaman ulaşmak mümkün değildir. Her doğal süreç çevresinde net bir etki yaratır, örneğin 

sürtünme ile çevreye ısı kaybı gibi, öyle sonsuz farklar ile doğrusal değil, belirli bir hızla gerçekleşir, izleğe 

bağımlıdır ve sonuçta tersinebilir değildir. Aksini düşünmek, yaşamın sonlu olduğunu, sürekli devr-i daim 

makinesinin olanaksız olduğunu buyuran, doğanın en temel kanunu termodinamiğin ikinci yasasına 

aykırıdır. Zaten, gerçek dünyanın fizik ve mühendislik problemlerinin çözümü için, klasik termodinamik 

değil, yerine göre ampirik destekli dinamik analiz, karmaşık sistemler bilimi veya denge-dışı istatiksel 

teorik fizik gerekli olmakta. 

Bu fizik turu ışığında toparlarlayalım : Yukarda da değindik, iktisatta genel denge rasyonel bireylerin 

optimal çözümleri sonucu oluştuğu varsayımına dayanıyor. Optimizasyonun getirdiği etkin balans hali 

sonucunda sabitlenen denge niceliklerinin de dışsal bir sebep olmadığı sürece değişmesi gerekmiyor. Bu 

haliyle iktisadi denge Newton mekaniği paralelinde bir anlayışa yakın gözüküyor. Sonuçta, böyle bir statik 

genel denge anlayışının temel bilimlerde olduğu gibi doğal değişimi ve evrimi açıklamaya yeterli 

olmadığını söyleyebiliriz. Temel bilimlerde genel denge paradigmasınının sınırları anlaşılmış, gerektiğinde 

bu sınırlar dışına nasıl çıkılacağı belirlenmiş vaziyette. Ama görüyoruz ki, aksiyomatik iktisadın gereği 

genel denge kavramı, çok sayıda farklı öğenin, faktörün toplaşımını belirlemek adına bazı temel iktisadi 

hipotezleri gerektirmektedir. 

İktisatta Rasyonalite, Doğrusallık ve Beklentiler : 

İktisatta mikro ölçekteki  heterojenliği temsil edebilecek genel bir makro denge durumunun istatiksel 

tanımını yapmanın fiziğe nazaran çok zor olduğu ortada. Zira, bireylerin seçimleri, tercihleri ve en 

önemlisi belirsiz durumlarda devreye giren inançları vardır. Ayrıca bireylerin davranışı, sadece fiziksel 

değil, aynı zamanda bilişseldir, çevresel şartlara ve büyük ölçüde diğer bireylerinkine de bağlıdır. Böyle bir 

sosyal tablo, değişken seçim ve tercihlere sahip olabilen heterojen failleri (agent), doğrusal olmayan 

süreçleri ve belirsizliği çağrıştırmakta. Neoklasik görüşe göre ekonomide istikrar diye birşey varsa, o 

zaman kendi haline bırakıldığında sistemi uzun vadede dengeye doğru evirecek etmenler olmalıdır. Kısa 

vadede bazı kusurlar, karışıklıklar, şoklar bu yakınsama sürecini saptırabilir, ama gelecekteki yörüngesini 

etkileyememelidir. Aksiyomatik formalizmin matematiksel modelinin tutarlılığı için gerekli bu denge 

halini açıklamak gerekir. Anaakım iktisat, 1950’den itibaren, ama özellikle 1970’lerde, bu karışık tabloyu 

analiz edebilecek bilimsel bir disiplin getirmek amacı ile iktisadın “mikro temeller” olarak adlandırılan 

temel hipotezlerini geliştirme uğraşına girişti. Mikro düzeyde, ekonomik faillerinin belirli davranış ve 

özelliklerinin hakim olacağı bir denge halinde makroekonomi de tanımlanmış olabilecekti. Yani, bu “mikro 

temeller”  anaakım iktisadın matematiksel modelinin mantıksal gereği olan denge şartınının oluşumunu 

açıklama işlevini üstlenmektedir. Daha ziyade Amerikan üniversiteleri kökenli olan, yoğun ve kendine has 

bir matematiğe dayanan bu ekol bir ölçüde Debreu’nün aksiyomatik iktisat bilimi ülküsünü de hayata 

geçirmiş oluyordu. Ekonomiyi genel denge ortamına yönlendiren amiller olarak, rasyonel birey, 

doğrusallık ve ileriye dönük beklentiler kavramları bu “mikro temeller”’in esasını oluşturur. Bu üç temel 

prensipi kısaca gözden geçiriyoruz :  



Bir rasyonel failin optimal tercih ve kararları, bu çok yönlü heterojen yapıda bir dengeyi ifade edecektir. 

Bu görüşe göre mevcut verilere göre oluşturulan, geleceğe ait akılcı beklentilerin belirlediği aksiyonların 

ağırlık kazanması ile, o beklentiler de büyük bir olasılıkla gerçeğe dönüşecektir. Aksi halde, bireylerin 

ekonomiyi belirleyen rasyonel modele göre sistematik olarak hatalı davrandıkları kabul edilmelidir ki, bu 

da tutarlı bir görüş olmaz. Verileri iyi değerlendiremeyen veya optimal çözümlere dayanmayan zıt uçlarda 

beklentiler de olabilir, ama bunlar istisnalardır, ve birbirlerini götürdüklerinden sonuçta etkili olamaz, 

dengeyi bozamazlar. Günümüz DSGD modellerinin de temelini de teşkil eden bu yaklaşıma rasyonel 

beklentiler hipotezi-RBH (rational expectations hypothesis) adı verilir. İktisadi değişkenlerin ileriye dönük 

beklenen değerlerinin devreye girmesi ile de ekonominin dinamik analizinin yolu da açılmış olur . Yoğun 

matematiksel ve ekonometrik bir arka planı ve çeşitli versiyonları olan DSGD modelleri, bu yazıda ancak 

ilgili temel kavramları bazında özetlenmektedir: Bu modeldeki rasyonel fail herhangi bir gelecekte azami 

toplam yararı sağlayacak davranış stratejisini uygular. Bunun için iktisadi değişkenlerin optimal bir izleği 

takip etmesi gerekir. Bu optimal planın şartı ise tüm zamanlar için, dönemler arası (inter-temporal) 

beklenen marjinal faydanın ve maaliyetinin sürekli dengelenmesidir. Dolayısı ile, model de bu stratejinin 

gereğini yapan temsili rasyonel bir failin zaman içinde, değişkenlerin mevcut verilere dayanarak tespit 

ettiği beklenen değerlerine dayanan iktisadi seçimlerini matematiksel olarak ifade eder. Bu formalizasyon 

DSGD modelinin dengedeki kalıcı durum denklemlerinin merkezini oluşturur. Ekonominin diğer öğeleri, 

üretim ve finans gibi.., anaakım makroiktisadın öngörüleri paralelinde ayrıca formüle edilir. Doğrusal hale 

getirilen dönemler arası denklemlerinin değişkenleri kalıcı hal değerlerinden farklarının yüzdesi olarak 

ifade edilir. Modelde dengeyi bozacak sapmalar, bağımsız, tıpkı dağılmış ve ortalaması sıfır olan rastsal 

parametreler ile, örneğin üretimde, dışsal olarak yaratılan şoklar vasıtası ile simüle edilir. Ancak, temel 

yapısını reel konjonktür denklemlerinin oluşturduğu bu model gerçek iktisadi veriler ile işlenmeye müsait 

değildir. Dolayısı ile, modele “esneklik” kazandırmak için özbağlanımlı (autoregressive) bir genel “ölçüm 

hatası” terimi eklenir. Yani, DSGD modelleri esasta iktisadi bir modeli içeren istatistiki modellerdir. DSGD 

modellerinin kapalı bir çözümü yoktur, ve üretim, faizler, enflasyon v.b. gibi makro parametrelerin kalıcı 

durum değerlerinden zaman içindeki sapma yüzdeleri hesap edilerek izlenecek politikalar belirlenmeye 

çalışılır. Doğal olarak, böyle büyük ekonometrik modellerin parametrelerinin kalibrasyonu veya istatiksel 

olarak kestirilmesi (estimation) ve modelin geçerlik sınaması (validation) ciddi bir uzmanlık konusudur.  

RBH’ni bireylerin iktisadi davranışını, tüm zamanlar için beklentileri belirleyen eksiksiz bir veri ortamında, 

matematiğin dinamik programlama metodu ile modelleme çabası olarak özetleyebiliriz. Ama bu 

benzetmenin geçerli olması için, uzmanlar dahil kaçımızın imkanları yeterlidir ?  Bizler ancak 

ulaşabildiğimiz yerel ve güncel sosyoekonomik veriler ile hareket ederiz. Bilişsel yeteneklerimiz oldukça 

sınırlıdır, ve seçimlerimiz de bazen  rasyonel olabilmek için fazla yanlıdır (biased). Ayrıca, tüm canlılar gibi 

insanlar da optimal çözüm gibi pahalı ve lüks bir amaç peşinde olamazlar. Çünkü, çevrenin ve doğanın 

aşılması gereken onca hayati problemi göz önüne alındığında sınırlı imkanları ile canlılar için optimalite 

bir opsiyon bile değildir. Bizler için önemli olan amaca uygun ve yeterli sonuçların elde edilmesidir; ve 

bazı şartlarda, özellikle baskı ve belirsizlik altında, beşeri faillerin iktisadi davranışı söz konusu dinamik 

programlama yönteminin çok dışına çıkabilir. Pek tabii, burada söylenmek istenen insanların rasyonel 

olmadığı değildir. Vurgulanan, ekonomik faillerin rasyonal davranışı tanımını sadece optimal çözümü 

arayış ile sınırlandırmanın iktisat biliminin vizyonunu kısıtlayacağı, konunun daha kapsayıcı bir 

perspektifte ele alınması gereğidir: İnsanların gerçeğini inanç ve arzuları oluşturur. Aksiyona yönelik 

kararlarımızı ise istemlerimiz (intention) yönlendirir. Eğer bu istemler gerçeğimizin dikte ettiği inanç ve 

arzulara hizmet ediyor ise, karara bağlanan davranış da rasyoneldir ve öngörülebilir. Bu aşamada takip 

ettiğimiz bilişsel süreçler de, yukarda bahsettiğimiz gibi, bazen en optimal, en etkin sonucu 



sağlamayabilir. Bu hususlardaki araştırmalar günümüzde, davranışsal (başka türlüsü olabilirmiş gibi) 

iktisadın konuları olarak ön plana çıkmakta, ve memnuniyetle görüyoruz ki, gittikçe daha fazla iktisat 

Nobeli kazandırmakta. Dolayısı ile, iktisatta heterojen davranışları marjinalize eden bir temsili rasyonel 

fail metodolojisinin bilimselliğinin tartışmalı olduğunu söyleyebiliriz. 

Ekonomide genel dengeyi oluşturan bir başka “mikro temel” de doğrusal sistem anlayışıdır. Sisteme 

etkiyen tesirlere karşı oluşan tepkiler orantılı ise sistem davranışının doğrusal olduğunu söyleyebiliriz. 

Burada tekil davranışlar birbirinden bağımsızdır, ve küçük etkilerin yine küçük tepkiler oluşturması 

gerekir. Denge halinde, ekstrem sonuçlar biribirini götürmüş ve sonuçlar bir ağırlıklı ortalama değer 

etrafında toplanmış olabilecektir. Yani bu durumda, ortalamadan çok küçük ve çok büyük değerlerin 

olasılığı çok daha azdır, ve seçilen varyans değerinin dışında kalanlar ihmal edilebilir. Sistemin dengede 

büyük olasılıkla alacağı durum ortalama değer ile ifade edilebilir. Varyans da yanılma payımızın ölçüsü 

olur. Bu parametreleri sistemi tanımlayan ölçekler olarak görebiliriz. Denge iktisadının temsili fail hipotezi 

de  beklenen değerlerinin böyle ölçekler ile ifade edilebileceği kabulüne dayanır. Tersinir süreçler de 

doğrusaldır, aksi takdirde küçük bir etki aşırı bir tepki yaratarak sistemin önceki durumuna dönmesini 

önleyebilir. Doğrusal olmayan sistemlerde ise öğeler biribirinden bağımsız değil etkileşim içindedirler, 

dolayısı ile küçük etkiler orantısız tepkiler hatta yapılar oluşturabilir. Makro ölçüler, mikro düzeyde 

belirlenenlerin toplamı olarak gösterilemez. Doğa genellikle böyledir ve karmaşık süreçleri tersinemez. 

Doğal sistemler doğrusal değildirler, bazı şartlarda faz değişimi, kaos gibi kritik davranışlar 

sergileyebilirler. Bir prosesin davranışının ağırlıkla doğrusal olması dengede de olduğunu gösteririr ki, 

bunlar da genellikle tersinir süreçlerdir. Klasik termodinamik örneğinde gördüğümüz gibi tersinir süreçler 

ancak teoride anlamlıdır. Bazı hallerde iktisatta da tersinir, sanki-doğrusal (quasi-linear) süreçlerden 

teorik olarak bahsedilebilir (17). Ancak, gerçek ekonomilerin davranışını da bu kabul ile sınırlamak söz 

konusu olduğunda, böyle bir varsayımın hakikat değeri test edilmelidir; ama aksiyomatik veya matematik 

ile değil. 

Ekonomide genel dengeyi gündeme getiren bir başka “mikro temel” kavramı yukarda değindiğimiz gibi 

bireylerin rasyonel beklentileridir. Bunlar risklerin öngörülebiliyor olmasını gerektirir. Ancak, stokastik 

risk ile belirsizlik arasındaki matematiksel farkı gözden kaçırmamak gerek. Stokastik değişkenler 

belirlenimci (deterministik) değil, rastgeledir (random). Yani, gerçekleşmeleri belirli bir modelin 

belirlediği olasılık değerlerine bağlıdır. Herhangi bir beklenen değerin hesabı için de bu olasılıkların 

dağılımı gereklidir. Yanlız, olasılık dağılımları gerçekten bağımsız platonik nesneler değildir. Belirgin 

süreçlerin, düzeneklerin ortaya çıkardığı olguların, neticelerin olasılıkları olarak anlam ifade ederler. Eğer 

modellenmeye çalışılan stokastik sürecin geçerli olasılık dağılımı öngörülemiyorsa, bu durum kökten 

belirsizliği (radical uncertainity) ifade eder, ve artık riskten bahsedemeyiz. Zira, olumsallığı (contingency) 

matematiksel olarak soyutlanamayan bu olayların taşıdığı riskin hesabı tanımsızdır. DSGD türü RBH’ne 

dayanan modellerin geçerliliği de ancak, iktisadi değişkenlerin bu bilinemeyen kütle olasılık dağılımının 

tahmin edilebiliyor olmasına bağlıdır. 

Bu metodolojide geçmiş zaman serilerinin kullanılması gereklidir. Ancak, makroiktisat verileri çoğu zaman 

durağan (stationary) değildir. Yani, bunların yapısı zaman içinde farklılıklar gösterebilir; ortalama, varyans 

gibi istatistiki momentleri değişime uğrar. Oysa, birçok istatiksel metod ancak durağan seriler için 

geçerlidir. Öte yandan, RBH’i  beklentilerin dönemden döneme, döngülü (iterative) olarak geleceğe 

uzanacağı varsayımına dayanır. Yani, önümüzdeki dönemin olasılığının bu dönemdeki beklentisi, bir 

sonraki dönem beklentisini oluşturacaktır. Çünkü beklenen değerleri belirleyen dağılım fonksiyonu 



değişmemektedir. Olasılık dağılımı parametrelerinin gelecekte farklı olmasının bu varsayımı geçersiz 

kılacağı aşikardır.  

Görülüyor ki, toplumu temsil eden rasyonel bir fail ile heterojen tercihlerin, doğrusal süreçler kabulu ile 

dengeyi bozacak aşırı sapmaların, stokastik risk anlayışı ile de kökten belirsizliğin ortadan kaldırılması ile 

sağlanan bir genel denge formalizmi, günümüz anaakım  makroiktisadının matematiksel modelininin 

temelini oluşturmakta.  

Denge Dışı Ekonomi : 

Kalıcı bir hal etrafında sürekli dengesini muhafaza edebilen bir model yukarda bahsi geçen dışsal şokları 

absorbe edecek  formulasyonu da doğal olarak içermek durumundadır. Yani, hem faillerin beklentileri, 

hem oluşacak şoklar ve bunlara karşı gerekli optimal davranış, her dönemde bütçe kısıtlarını ve piyasalar 

arz, talep dengesini de sağlayacak şekilde modelde yer almaktadır. Böyle bir yapı  ile denge dışına 

savrulmanın, mesela ciddi bir ekonomik krizin tesbit edilememesi doğaldır. Nitekim, İngiliz Merkez 

Bankasının 2011 yılında yeni devreye aldığı yeni DGSD modeli, COMPASS’ın Fransada BNP Paribas, 

Hollandada ABN Amro bankalarının battığı 2007 yılı verileri ile bile 2008 krizini öngöremediği belirlenmiş 

(18). Öte yandan başta Blanchard olmak üzere bazı teorisyenler ve uygulamadan gelen ekonomistler, 

mesela merkez bankası teknotratları, günümüzde  DSGD modellerinin bir alternatifi olmadığını, 

eksiklerinin giderilerek kullanılmasından başka yol olmadığı görüşünde. Tabii bir de, Nobel ödüllü, New 

York Times yazarlarından Paul Krugman gibi bu tür modellere hiç ihtiyaç olmadığını, daha temel ve basit 

modeller ile yapılacak usta işi öngörülerin yeterli olduğunu savunanlar var. Burada DSGD modelleri 

üzerinde durulmasının sebebi, bunların anaakım iktisat içinde son teknolojiyi temsil ettiği görüşüdür. 

Ancak, RBH’nin matematiksel temeli bağlamında için önemli bir başka hususu daha not etmek gerekir. Bu 

hipotezde ekonominin değişkenlerinin beklenen değerleri, yani tüm olası durumların topluluk (ensemble) 

ortalamaları tahmin edilmek durumundadır. Ancak, bir olay yaşanmışsa konu ile ilgili başka sonuçları 

gözlemlemek mümkün değildir. Zaman da, pek tabii, tersinemez. O halde, tüm olasılıkları birden 

gözlemleyip ortalamayı alabilmek için farklı evrenlere ihtiyaç vardır. Sözün kısası, herhangi bir iktisadi 

beklenen değeri topluluk ortalaması olarak tespit etmek söz konusu değildir. O zaman, beklenen değere 

esas olacak ortalamayı zaman bazında almamız gerekir; örneğin, ilgili sürecin dinamiğinin belirlediği 

değerlerin zaman içindeki ortalaması olarak. Bu durumda da, beklenen değerlerin tesbiti için gerekli olan 

topluluk ortalamasının zamansal ortalamaya eşit olduğunu, yani o sürecin ergodik (ergodic) olduğunu 

varsaymamız gerekir. Bir sürecin ergodik olması matematiksel bir özgülüktür (property), ve  ilk defa 

büyük fizikçi Ludwig Boltzmann tarafından istatiksel mekanik için konu edilmiştir: Örneğin, belirli toplam 

enerjiye ve hacme sahip bir gazın basınç ve sıcaklık gibi nesnel olarak gözlemlenebilir durum değişkenleri, 

moleküllerin momentum ve pozisyonlarının değişiminin zamansal ortalama değerlerine bağlıdır. Ancak, 

katrilyonlarca molekülün hareketinin zaman içindeki gelişmesinin hesaplanması mümkün 

olamayacağından, Boltzmann bir matematiksel hüner - “kunstgriff”- ile, sistemde zaman ortalaması 

yerine topluluk ortalamasını hesaplamak yolunu seçmiştir. Dinamik sistemlerin alabileceği tüm fiziksel 

durumlar, matematiksel durum uzaylarında gösterilebilir. Bu uzaylara, uygun bir ölçü vasıtası ile bölgesel 

ağırlıklar atanabilir. Mesela, bu ağırlıkların durum uzayının çeşitli kesimleri için gözlemlenme frekanslarını 

tanımladığını düşünelim. O vakit bu göreceli değerlerin, yeterli zaman geçtikten sonra oluşan denge 

halinde, sistemin mikro durumlarına ait, tekil yani başlangıç noktasından bağımsız kütle olasılık dağılımını 

belirleyeceğini söyleyebiliriz. Yani, sistemin alabileceği durumların beklenen değerini durum uzayında 

topluluk ortalaması olarak hesaplamak için gerekli olan, ve aslında daha önce de sözünü etmiş 

olduğumuz, denge olasılık dağılımını. Fizikte sonradan “ergodik hipotez” adı verilen bu yaklaşım ile, 



zamansal ortalamaları olarak gözlemlediğimiz makro durum değişkenlerini, denge hali dağılımının 

olasılıkları ile, zamandan bağımsız topluluk ortalamaları olarak hesaplamak mümkün olur. Aslında 

matematiksel bir özgülüğü ifade eden bu hipotezin geçerliliği fizikte ampirik olarak sınanmıştır. Bu 

kavramı “ergodik aksiyomu” adı altında 1960’larda iktisada taşıyan kişi ise Samuelson’dur. Samuelson’un 

çok sağlam bir matematik ve fizik temeline sahip olduğunu biliyoruz. Etkilendiği hocası Edwin Bidwell 

Wilson matematikçidir. Wilson ise istatiksel mekaniğin babası, Amerikalı fizikçi J. Willard Gibbs’in 

öğrencisidir. Samuelson’un ergodik aksiyomunu iktisatta dengenin temel gerekçesi olarak ileri sürüp, 

sürmediği yoruma açıktır. Ancak, durağan olmayan, gerçek iktisadi ve finansal değişkenlerin bu 

zamandan bağımsız matematiksel özgülüğe sahip olduğunu ileri sürebilmemiz için bir neden de yoktur 

(19). Bu durumda RBH’nin temelindeki beklenen değerleri, zaman serileri ile kestirmenin bilimselliğinin 

ancak dengedeki kuramsal ergodik ekonomiler için geçerli olabileceği, en azından matematiksel olarak, 

açıktır. Blanchard’ın genel denge dışı bir makroiktisadı, örtük olarak da olsa, bilim dışı  saymasına 

şaşmamak gerek.  

Peki, denge dışı iktisat bilimsel olabilir mi ? 20. yüzyılın en önemli sosyal bilimcilerinden ve yapay zekanın 

öncülerinden Herbert Simon bilimleri “doğalın” ve “yapayın” bilimleri olmak üzere ikiye ayırır. Yapayın 

bilimleri insanın oluşturduğu yapıları, süreçleri inceler, bilgisayar bilimleri, iktisat gibi. Fizik, biyoloji gibi 

doğalın bilimleri ise yaratılışın kurallarına tabiidir. Fiziğin kanunlarını, zamandan ve mekandan bağımsız 

korunum yasaları bağlar. Dinamik sistemlerde olumsal durum uzayının tanımlanmasında fiziğin bu 

korunum yasaları belirleyici rol oynar. Dolayısı ile, fiziksel sistemlerin belirlenimci veya olasılıksal ama 

hesaplanabilir matematiksel modellerinin oluşturulabilmesinin önü açılmış olur. Öte yandan, beşeri 

sistemler ve süreçlerin dinamiklerini evrensel korunum yasaları değil, birbirleri ve çevreleri ile sürekli 

etkileşim içinde olan bireylerin bilişsel ve hafıza kısıtları altında problem çözme  yetenekleri belirler. 

Sonuçta, zamana ve mekana bağlı evrim sonucu oluşan insan yapısı kurallar, kurumlar ve düzen sosyal 

bilimlerin konusu olur. Tümdengelimli, aksiyomatik bir bilim anlayışı böyle beşeri süreçleri açıklayabilmek 

için çoğu zaman yeterli olamaz. Zira, böyle bir anlayışın modelleri de matematiksel olarak 

kararlaştırılabilir olmalıdır; ve sonuçta denge hali, optimal olma gibi mantıksal kriterler gerekli olacaktır. 

Oysa ki, gerçek bu tür soyutlamaların geçerli olabilmesi için fazla karmaşıktır. Klasik iktisadın önde gelen 

ismi,  ve John Maynard Keynes’in hocası Alfred Marshall  iktisadı şöyle tanımlıyor: “Politik iktisat veya 

iktisat beşeriyetin olağan iş hayatındaki  araştırmasıdır; (iktisat) bireysel veya sosyal faaliyetlerin, 

esenliğin maddi gereklerinin sağlanması ve kullanılması ile en yakından ilgili olan kesimini inceler. Dolayısı 

ile, (iktisat) bir yandan zenginliğin; ama öte yandan, ve daha önemlisi olarak, insanı araştırmanın bir 

parçasıdır.”(20) 19. Yüzyıl klasikleri o dönemde ekonominin karmaşık yapısının bilincindeydiler. Zamanın 

olanakları iktisadın ampirik temelli formel modellere dayalı bir bilim olarak gelişmesine imkan 

vermediğinden, iktisat tümdengelimli mantığa dayalı teorik bir dal olarak görülmüş; daha ziyade bilgi, 

deneyim, sağduyu ve uzman görüş gerektiren politik iktisattan tamamen ayrı tutulmuştur. Ancak, yaklaşık 

iki asırlık bir iktisadi düşünce tarihinin oluşturduğu geniş birikim ve günümüz teknolojik imkanları ile artık 

iktisat biliminin, Marshall’ın da değindiği gibi, ulusların refah ve zenginliğine katkıda bulunabilecek 

müspet bir bilim dalı olmaması için bir neden yoktur. Öte yandan görmekteyiz ki, bu amaca ulaşmak için 

denge iktisadının matematiksel formalizminin sağlayabildiğinden çok daha kapsamlı bir vizyona ihtiyaç 

vardır. Bu yaklaşımın ilk adımı da ekonomik olayları, stratejik faillerin etkileşimlerinin oluşturduğu 

koordinasyon problemleri olarak görmek, ve denge dışı, karmaşık sistemler bilimlerinin tekniklerini 

kullanabilmektir. İktisatta denge dışı olmaktan kastedilen istikrarsızlık değildir. Ayrıca, genel denge 

şartının kalkması demek yeni bir iktisat anlayışı demek de değildir. Klasik, davranışsal, kurumsal, 

Avusturya ekolu, post-Keynezyen ve diğerleri gibi, bir kısmı çok eskiden beri var olan araştırma 



programları için iktisatta genel denge formalizmi bir şart olarak ileri sürülmez; bu hal sadece anaakım 

iktisat için geçerlidir. Denge dışı bir model, ex ante herhangi bir denge şartı içermeden, “yapayın” 

biliminin konusu, insan yapısı  ekonomik süreçleri sosyo-ekonomik faillerin oluşturduğu düzenin evrimi 

olarak inceler. Böyle bir model, global kararlılığı olmayan, bir çok denge durumunun ortaya çıkışını 

konstrüktif olarak gösterebilecektir. Bu durumda da, artık yazının başında ele alınmış olan aksiyomatik 

matematiğinin hesap anlayışının değil, karmaşıklık bilimlerinin hesapsal yaklaşımının benimsenmesi 

gerekir. 

Denge Dışı İktisadın Matematiği ve Hesaplamalı Sosyal Bilimler-HSB: 

Bu yazının başında da belirtildiği üzere bu çalışma kesinlikle iktisat teorisi ile ilgili değildir. Zaten, özellikle 

2008 krizinden sonra bu konuda önemli ve içerikli tartışmalar sürmektedir (21). Burada amaç, iktisat için 

uygun matematiksel yaklaşımın irdelenmesidir. Genel denge iktisadı üzerinde bu kadar durulmasının 

sebebi, anaakım matematiksel modelinin mantıksal bir gereği olarak ortaya çıkmış olmasındandır. Bu 

şartın geçerli olmadığı herhangi bir sosyal sürecin modellemesi için ise günümüzde karmaşıklık formalizmi 

öne çıkar. Karmaşıklık konusunu bu çalışmada özetlemek pek tabii mümkün olamaz, ama tanımına ve 

belirleyici özelliklerine yönelik bazı temel hususlara değinmekte fayda vardır: Karmaşık süreçleri 

matematiksel olarak, durum uzayında kararlı sabit nokta veya limit-çevrim türünden çekicileri (attractor) 

olmayan yörüngeler olarak kısaca ifade edebiliriz (22). Karmaşıklık, fiziğin bir dalı olarak 1970’lerin 

başından itibaren, bilimde indirgemeci (reductionist) görüşün alternatifi olarak benimsenmeye 

başlamıştır. Karmaşıklığın sosyal bilimlere de konu olması ise 1980’lere rastlar. Ancak, fiziksel karmaşık 

sistemler ile, sosyal bilimler için daha geçerli olan ve dolayısı ile bu çalışmayı ilgilendiren, karmaşık 

uyarlamalı (adaptive) sistemleri ayırt etmek gerekir. Karmaşık bir sosyal sistem çevreye açıktır ve sürekli 

akı (flux) içindedir, çok sayıda, heterojen, sınırlı rasyonalite ve bilişsel yeteneklere sahip faillerin 

etkileşiminden oluşan bir yapıya ve doğrusal olmayan bir dinamiğe sahiptir. Karmaşık sosyal süreçlerin 

evrimininin temelini genelde faillerin farklı özellikleri, enformasyonun yerel olması, adaptasyon ve 

öngörülemezlik oluşturur. Bu konuları açalım: Bu sistemlerde faillerin ulaşabildiği enformasyon bireye 

özeldir ve çevreleri ile kısıtlıdır, yani yereldir. Tüm verileri içeren herkese açık  global enformasyon söz 

konusu değildir. O zaman, çoğunluğun birleştiği optimal kararların ağırlık kazanıp, Gaussvari sapmaların 

biribirini izale ettiği doğrusal davranış oluşamaz. Dolayısı ile, enformasyonun yerelliği sistemde 

heterojenliğin temel nedenlerinden birini teşkil eder. Faillerin etkileşimini ilişkilerin oluşturduğu ağ yapısı 

biçimlendirir. Failler, çevreden ve birbirlerinden aldıkları geri bildirimler ile mevcut bilgilerini 

güncelleyebilir ve stratejilerini şartlar ile daha iyi baş edebilmek için uyarlayabilirler. Ancak böyle bir 

kollektif davranış her failin uyum sağlamaya çalıştığı ortamı da etkiler. Dolayısı ile, karmaşık sistemlerde 

faillerin aksiyonları ile şekillenen bir konjonktür söz konusudur; ve öğrenme/uyarlamaya dayalı bu 

davranış sürekli değişimi getirir. Artık, kararlı bir global denge halinden bahsedemeyiz. Karmaşıklık 

anlayışında sürekli değişebilen şartlar ve açık sistemler söz konusu olduğundan matematiksel bir 

olasılıklar uzayı belirlenemez. Bu durumda, bir değişim kuralı tespit edilemeyeceğinden bir optimal 

çözüm de tanımlanamaz. Dolayısı ile, karmaşık süreçler öngörülemez ve failler kendi öznel olasılık 

değerlendirmelerine göre hareket ederler. Bu durum da sistemdeki bir diğer değişim potansiyeli olarak 

karşımız açıkar. Karmaşık sistemlerin bu özellikleri sonucu genel dinamikleri de doğrusal olamaz. Sistem 

dinamiğinde eksi geri bildirimler (azalan verim) farklı bir davranış sonucu oluşan bir etkinin tetiklediği 

değişikliğin o etkinin kendisini sönümlemesi şeklinde işlev görür. Sistem dengesi için eksi geri bildirimlerin 

hakim olması gerekir. Artı geri bildirim (çoğalan verim) ise tersidir; tetiklenen değişiklik ilk etkiyi daha da 

kuvvetlendirir, süreci başlatan farklılığın sisteme giderek hakim olması yönünde bir eğilim yaratır. Bu 



yönü ile karmaşık sistemlerde artı geri bildirim, sistem dinamiğinde yapılaşmaların, örüntülerin (pattern) 

oluşmasının nedenini oluşturur. Karmaşık sistemlerin öz-örgütlenme (self-organization), izlek bağımlılığı 

(path dependency), kritiklik (self-organized criticality) gibi, burada detayına giremeyeceğimiz, 

karakteristiklerinin temelinde bu doğrusal olmayan davranış özelliği yatar. Sonuçta, denge dışında, içsel 

dinamiklerden zuhur eden ve belirimci (emergent) bir özgülük olarak ortaya çıkan kalıcı düzen, makro 

düzeyde hiyerarşik organizasyonlar, kurumlar ve inovasyonlar halinde şekillenecektir. Karmaşıklık 

biliminin teorisi ve bulguları önemli ölçüde fizik ve kısmen de sosyoloji için geliştirilmiştir. İktisadın da bu 

kurallara ne kadar uyduğu henüz gelişmekte olan önemli bir araştırma konusudur. Karmaşıklık 

iktisadından bahis, veri analizlerinin özgün teorik karmaşıklık modelleri ile entegrasyonunu gerekir. Ancak 

o zaman, belirli bir ekonomik toplaşık özgülüğün faillerin etkileşiminden nasıl oluştuğunu, o sistemin 

karmaşıklık prensiplerine dayanarak açıklamak mümkün olabilecektir.  

Görülüyor ki, sosyal bilimlerde karmaşıklığın konusu sistemik formasyondur. Bu yaklaşımda aksiyomatik 

matematiğin katkısı çok sınırlı olacaktır. Zira, eldeki şartlar formel mantığa uygun özyineli bir problemi 

tanımlamaya müsait değildir. Bu durumda çoğu HSB modeli matematiksel olarak kararlaştırılabilir 

olmadığından uygun hesabı, bir fonksiyon veya önerme ile ilgili neticeyi belirleyip sonuçlanan özyineli bir 

yöntem olarak göremeyiz. İzlek bağımlılığı olan karmaşık uyarlamalı sistemlerin, zaman içinde, kendi usul 

ve tarzına göre, bir seri olay şeklinde evriminin analizi için prosedürel bir metodoloji gerekir. Yani, her 

hiyerarşide enformasyonun işlenmesini esas alan hesapsal yöntemlere ihtiyaç vardır. Son yıllarda, yeni 

bir paradigma olarak ortaya çıkan hesaplamalı sosyal bilimler (computational social sciences) bu anlayışın 

ürünüdür. Enformasyonu esasta, değişiklik yaratabilecek bir farklılık olarak ifade etmiştik. 

Enformasyonun işlenmesi de, bir sonuç üretebilmek için, algılanması, paylaşılması, kopyalanması veya 

silinmesi gibi işlemlerdir. Enformasyonun işlenmesini iki boyutta ele alabiliriz: Tözel (substantive) 

anlamda enformasyonun işlenmesi, bireylerin karmaşık sistemleri nasıl oluşturduğunu açıklamakta 

kullanılan temel bileşendir. Algılanan enformasyon etkin bireyin bir sonraki aşamadaki aksiyonunu 

belirleyen girdiyi oluşturur. Bu etkileşimlerin sonucu beliren bağlılaşımlar (correlations) ve sistemdeki 

yayılımları, makro seviyedeki davranış biçimlerinin, örüntülerin hesabını oluşturacaktır. Metodolojik 

anlamda ise enformasyonun işlenmesi HSB için geçerli olan, en kapsamlı hesap kavramını ifade eder. 

Burada, enformasyonun işlenmesine dayanan hesap geçerlidir ve karmaşık süreçleri belirleyen 

algoritmalara dayanır. Bu hesap anlatımsaldır (narrative), yani neticeye ulaşıp durması gerekmez. 

Örneğin, Internet sürekli olarak bu tür hesap yapar. Muazzam bir enformasyon kaynağını işler ve alışveriş 

alışkanlıklarımızı, sevdiğimiz yemekleri, ilgilendiğimiz kitapları, hasılı bizlerin bilgisini durmaksızın hesap 

eder. Bu tür hesabı inceleyen matematik enformasyon teorisi, algoritmik karmaşıklık, çizge (graph) 

teorisi, sayısal yöntemler gibi çoğunlukla 1960’lardan sonra, bilgisayar teknolojilerine koşut olarak gelişen 

araştırma konularını içerir.   

HSB iktisat, sosyoloji, antropoloji, psikoloji yanında bilgisayar bilimleri, matematik ve istatistik gibi çeşitli 

dalları kapsayan disiplinler arası ve çok disiplinli bir araştırma alanı olarak görülmektedir (23). Önde gelen 

belirleyici özelliği veri bazlı olmasıdır. Internetteki büyük verinin (big data) etkin bir şekilde kullanılması 

HSB’in temel hedefidir. Her konuda detay seviyedeki etkileşimler ve değişimler ile ilgili bilgi büyük veride 

mevcuttur. Zira, günümüzde Internet ortamındaki faaliyetlerin önemli bir bölümünü bıraktıkları dijital 

izlerden takip etmek mümkündür. Bu amaca yönelik olarak geliştirilmiş Web “kazıma” (scraping) 

yazılımları ile bireylerin motivasyonları, seçimleri, ilişkileri ile ilgili detay bilgiyi toplamak artık olanaklıdır. 

Burada amaç, bir sosyal yapılanmayı veya kurumlaşmayı açıklayabilecek bağlantıların, ilişkilerin 

bulunmasıdır. Ancak, bu bilgilerin ayıklanması, analiz edilmesi ve yorumlanması artık istatistikte ve 



bilgisayar bilimlerinde yeni tekniklerin, uzmanlıkların geliştirilmesini gerektirmektedir. Sonuçta, hem 

kurumlar, hem de bireylerin Internet’teki ulaşılabilir büyük verisinden elde edilen bilgiler sayesinde 

sosyal süreçleri oluşturan ağ yapıları, hakim davranış biçimleri, kritiklikler v.b. gibi konularda gerçekci 

hipotezler oluşturmak mümkün olabilmektedir. 

HSB’de kullanılan hesapsal teknikleri matematiksel modelleme veya simülasyon olarak iki ana gurupta ele 

alabiliriz. İktisatta matematiksel modelleme, istatiksel fizik, doğrusal olmayan dinamik veya istatistik bazlı 

olabilir. İstatiksel fiziği temel alan iktisadın öncüleri arasında, 90’lı yıllardaki çalışmaları ile, Duncan K. 

Foley ve Masahiko Aoki’yi (24) sayabiliriz. İstatiksel fiziğe dayalı çeşitli yaklaşımlar olabilmektedir. Ama 

ana fikir, çok elemanlı sistemlerdeki serbestlik derecesinin azaltılmasıdır. Yani, ekonomik süreçlerin 

evriminin hesabı, sistemdeki heterojenliğin istatiksel olarak entegrasyonuna dayanır. 

Dinamik modeller, sistem dinamiği formalizmi içinde oluşturulmuş jenerik modellerdir ve doğrusal 

olmayan bir seri eşanlı adi diferansiyel denklemden oluşur. Burada, model tanımladığı iktisadi süreçlerin 

bir teorisi olarak şekillenir. Dolayısı ile, bu tür modellerin amacı bazı gerçek zaman serilerini öngörmek 

değil, ekonominin konjonktürel davranışını belirlemek olmaktadır (25). İktisatta çok önemli olan 

ekonometrik çalışmaları, HSB bağlamında ampirik iktisat olarak görmek daha doğru olur. DSGD türü 

modelleri, ampirik içeriği kısıtlı bir teorinin istatiksel model içine oturtulması olarak düşünebiliriz. Bu 

durumda ekonometri, bu teorik modelin parametrelerinin eldeki veriler ile tahmin edilmesi çabası haline 

dönüşmekte. Oysa ki, herhangi  bir modelin istatistiksel olarak kestirilen parametrelerinin matematiksel 

geçerliliği , o modelin ilgili veri serisinin belirlediği olasılık dağılımına uyuyor olmasına bağlıdır. Dolayısı 

ile, eldeki teoriyi değil de verinin gösterdiği ilişkileri esas alan ekonometrik modeller, yani ampirik iktisat 

çok daha gerçekci olabilecektir. Burada daha fazla detaya girme imkanı olmamakla beraber, çeşitli vektör 

özbağlanımlı (vector autoregressive-VAR) modelleme tekniklerinin gayet verimli bir ampirik araştırma 

alanı olduğunu vurgulamakta yarar vardır (26). Son yıllarda sosyal bilimlerde, öne çıkan karmaşık sistem 

simülasyon tekniği fail bazlı modellemedir-FBM (agent based modeling). FBM çok sayıda farklı ve otonom 

failin biribiri ve çevresi ile, tanımlanan zaman ve mekan boyutunda etkileşiminin, yukarda özetlenmeye 

çalışılan enformasyonun işlenmesi algoritmalarından oluşur. Bunlar, her etabın bir sonrakini belirlemesi 

ile oluşan izleğin sonunda ortaya çıkan sistemik düzenin hesabını belirler.  İktisatta FBM’den amaç, 

kapsamlı bir mikro sistem ve etkileşim tanımı ile makro seviyede konu ile ilgili ekonomik görüngüleri, 

ampirik nizamı üretebilmektir. Model, sonuçta kararlı olmayan fakat dirençli (robust) birden fazla iktisadi 

denge haline işaret edebilir, ve yapısal dönüşümler, içsel ayar ve düzeltme mekanizmaları gibi denge dışı 

süreçleri gözlemek ve anlamak mümkün olabilir. Tüm modelleme çalışmalarında olduğu gibi, gerekli 

geçerlilik testlerinin yapılması ve belirli standardizasyon kriterlerinin tesbiti, FBM için de önem arz eder. 

BİTİRİRKEN : 

Çağımızın, gelir eşitsizliği, iklim değişikliği ve global ekonomik durgunluk gibi derin sosyoekonomik ve 

çevresel problemlerini sosyal bilimlerin katkısı olmadan açıklamak, ve mümkünse çözmek düşünülemez. 

Bu çok ciddi ve bir o kadar da girift tablo ile baş edebilmek için de HSB metodolojisinin oluşturacağı 

bütüncül (holistic) yaklaşım kaçınılmazdır. Ceteris paribus türünden argümanların hayati iktisadi 

gerçekleri açıklama imkanı yok gibidir. Zaman ve para nötr değildir; değişimlerinin ekonomide belirleyici 

etkileri vardır.  Konulara böyle yaklaştığımızda, ekonomiyi etkileşimler sonucu prosedürel olarak evrilen 

bir seri bağlaşık olaydan oluşan karmaşık bir algoritmik sistem olarak görmek gerekir. Ekonomiler açık  

sistemlerdir, zira diğer global sistemler ve kurumlar, doğal çevrenin girdileri, kısıtları ile de etkileşmek 

durumundadır. Böyle açık sistemler, teknik tabiri ile, tümüyle matematiksel hesaba indirgenemez 



(computationally irreducible). Bu durumda benimsenecek bilimsel yaklaşım, o sistemin evrimini anlatan 

algoritmalarından oluşan bir simülasyon hesabını oluşturmak ve sonuçlarını gözlemek olacaktır. Bu 

anlayışta makro-mikro iktisat ayrımı da artık bir ölçüde önemini yitirmektedir. Zira HSB ve özellikle FBM 

her seviyedeki farklılaşmaların ve sistemik özelliklerin geri bildirimler sonucu müşterek evrimini 

belirlemeye yönelik bir formalizasyona dayanır. Böyle modellerin gerçekci etkileşim, davranış ve iletişim 

algoritmalarının tesisi için teorik birikimin, davranışsal ve deneysel iktisattaki yeni gelişmelerin ve çağımız 

enformasyon teknolojilerinin sağladığı büyük verinin etkin kullanımı gereklidir.  HSB’in bir uygulaması 

olarak, açık sistem FBM’lerin gelişmekte olan ülke ekonomileri için özellikle önemli olduğunu 

vurgulamakta fayda vardır. Gelişmekte olan ekonomilerin, gelişmiş kapitalist ülkelerinkinden farklı özel 

şartları vardır ve dış şartlara göreceli olarak daha bağlıdırlar. Bir örnek : 2008 krizininin akabinde gelişmiş 

ülkelerde borçlanma durmuş veya azalmaya başlamışken, Çin de dahil olmak üzere, gelişmekte olan ülke 

ekonomilerinde özel sektör borçları ciddi artışlar göstermiştir. 

Matematikle ilişki incelenirken doğal olarak bir iktisat bilimi nosyonu benimsenmek zorundadır. İktisadı, 

bu yazıda varsayıldığından çok farklı bir şekilde algılayanlar, Hicksvari modellerin ötesine geçilmesini bile 

anlamlı bulmayan, iktisat için metodolojinin pek de önemli olmadığını ileri süren, aralarında Nobel 

ödüllülerin de olduğu hatırı sayılı miktarda iktisatçı elbette vardır. Bu konudaki bir tartışma bu çalışmanın 

kapsamı ve yetkisi dışındadır. Ancak, iktisat Anglo-Sakson klasiklerin tabiri ile bir “plutology”, yani 

zenginlik bilimi ise, ne stratejik ne de siyasi anlamda politikadan ayrı düşünülemez. Daha önce de 

değinildiği gibi, klasikler de politik iktisada önem vermişler ve bilim olarak iktisadı ayrı tutmaya gayret 

etmişlerdir. Akademide, bu ayırdı bugün de muhafaza etmekte fayda vardır; ama, eskiden olduğu gibi 

imkansızlıklardan dolayı değil, bir iş bölümü, birbirininin tamamlayıcısı olma şeklinde. Günümüzde politik 

iktisat, matematikden ziyade, iki yüzyılı aşkın iktisadi düşünce tarihinin birikimi ve diğer sosyal bilimlerin 

ışığında, iktisat biliminin desteği ile ekonomiyi yönlendirmenin konusu olabilir. Öte yandan, bir HSB 

olarak iktisadın, matematik, bilgisayar bilimleri, deneysel ve davranışsal iktisat ile iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler ışığında iktisadi teorilerin ve politik iktisadın bilimsel temelini teşkil etmesi 

amaçlanmalıdır. Özellikle, yakın geçmiş tecrübeler göz önüne alındığında, insanlığın kanıta dayalı bir 

iktisat biliminin ve ondan esinlenen politik iktisadın saygınlığının oluşturacağı ağırlıktan vazgeçme lüksü 

olmadığını düşünmekteyiz. Bu çalışmayı, birçoğunun çağımızın en önemli iktisatçısı saydığı, ama onun 

ötesinde, zamanının sayılı entellektüellerinden biri olan Keynes ile bitiriyoruz: “ İktisatçıların ve siyaset 

felsefecilerinin fikirleri, hem doğru, hem de yanlış olduklarında, yaygın olarak anlaşıldığından daha 

güçlüdür.” 
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