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Özet
Rasyonellik, sosyal bilimler içerisinde en çok kullanılan kavramlardan biridir. Bu anlamda her iktisadi 
okul, belli bir rasyonellik tanımı ile modeline meşruiyet kazandırmaktadır ki bu da görüşlerin ardındaki 
farkı ortaya çıkarır. Rasyonelliğin farklı anlamlarda kullanılmasının sebebi, söz konusu modellerde 
insanın karar alma yetenekleri, bilgi, belirsizlik ve denge koşullarının değişiklik göstermesindendir. 
Ancak rasyonelliğe dair farklı görüşler sadece iktisatta görülmemekte; rasyonelliğin ortaya çıktığı 
andan itibaren felsefe ekolleri içerisinde de farklı görüşler, şimdiki tartışmaya zemin oluşturmaktadır. 
Bu anlamda çalışmanın amacı, bu denli eski bir geçmişi olan ve iktisadi modellere yön veren bu 
kavramın ortaya çıkışı ve gelişimini hatırlatarak, iktisadi okullar için bir karşılaştırma yapmaktır. Bu 
amacı gerçekleştirmek üzere literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. 
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Same Economics, Different Rationality: A Comprasion for Economic 
Schools

Abstract

Rationality is one of the most used concepts in social sciences. In this sense, each economic 
school gives legitimacy to its model with a certain definition of rationality, which reveals the 
difference behind the views: This difference stems from rationality. The reason why rationality is 
used in different meanings is that the decision-making skills, knowledge, uncertainty and balance 
conditions of the models in question vary. However, different views on rationality are not only seen 
in economics; from the moment rationality emerged, different views within the schools of philosophy 
form the basis for the current debate. In this sense, the aim of the study is to make a comparison 
for economic schools by recalling the emergence and development of this concept, which has such 
an ancient history and directs economic models. To achieve this goal, a literature review has been 
carried out.
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1. Giriş

Felsefe disiplini içerisinde rasyonelliğe ilişkin üç farklı ekolden bahsedilmiştir. Bunlar, 
rasyonelliğin, bilgiye erişmek için mutlak güç olduğunu iddia eden rasyonalistler; insanın 
mutlak bilgiye erişemeyeceğini, sadece kendisine yarar sağlayan pratik akılla hareket 
edeceğini savunan duyusal rasyonalistler ve her iki ekolü de hem onaylamış hem de karşı 
çıkmış olan eleştirel akılcılardır. Rasyonelliğe dair bu çeşitlilik, iktisadi okulların kendi 
aralarındaki tartışmayı da anlaşılır kılmaktadır. Tartışma, rasyonelliği kusursuz varsayanlar 
ve kusurlu olabileceğini kabul eden iki taraf oluşmasından kaynaklanır. Kusursuz rasyonellik 
anlayışı, piyasaların kendiliğinden mükemmel işleyeceğini varsayan, işlem maliyetlerinin 
olmadığı, bilgi ve rekabetin tam olduğu, belirsizliğin olmadığı ve beklentilerin gerçekleşen 
ile uyumlu olduğunu varsayan iktisat okullarına aittir. Klasikler ve Marx, neo-klasikler, 
monetaristler ve yeni klasikler bu grupta ele alınmıştır. Kusurlu rasyonelliği kabul edenler 
ise Avusturya iktisatçıları, Keynes ve Keynesyen okullar, kurumcu iktisat ve davranışsal 
iktisattır. Bu okullar piyasaların yaşadığı aksaklıkları kabul ettiğinden, piyasaları yönetecek, 
kaynakların rasyonel dağıtımını sağlayacak üst akla ihtiyaç duyarlar. Çünkü piyasalar 
tek başına etkin değildir; bilgi kısıtlı ve maliyetlidir. Asimetrik bilgi ve işlem maliyetleri, 
rekabeti kusurlu hale getirir. Beklentiler hatalı, psikolojik güdüler etkilidir. Bu nedenle, 
rasyonellik kusurludur. Simon’ın sınırlı rasyonelliğinin ardında bireylerin hem bilişsel 
kapasiteleri hem de çevresel sınırlar nedeniyle optimal çözüm yolunu bulamayacakları tezi 
vardır. Buna göre bireyler, optimali aramak ile kaynaklarını israf etmek yerine en uygun, 
tatmin eden pratik cevabı arayacaktır. Pratiklik ihtiyacı, bireylerin bilişsel eğilim ve kısa 
yolları kullanmasına ve rasyonelliği sistematik olarak ihlal ederek hatalı kararlar almasına 
neden olmaktadır. Bireyler için tasarlanan politikaların etkin ve beklenen sonuçları 
yaratabilmesi için rasyonellik kavramının anlaşılması ve gerçek rasyonellik düzeyinin 
dikkate alınması gerekli görülmektedir.
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2. Rasyonellik Felsefesi

Rasyonellik, Antik Yunan döneminde formal mantık ile tarih sahnesine çıkmış 
(Stanovich, 1999, s. 24); ilk tanımlarında aklı parlatan; yani karar birimi için hesap yapma, 
koşulları karşılaştırma ve bu teknik bilgiyi iletişim becerisi ile yorumlama ve dağıtma 
işlevlerini yerine getirmeye yarayan araç olarak yer almıştır (Kırmızıaltın, 2017, s. 20-21). 
Bu bağlamda rasyonellik, akla hizmet eden ve sosyal parçaları bir araya getirerek bilgiyi 
işleyen yani aklı ve toplumu kapsayan bir bilgelik olarak çalışmaktadır. Pek çok kez birbiri 
yerine kullanılan rasyonellik ve akıl kavramlarını birbirinden ayırt etmek gerekir: İnsan 
ve nesne arasındaki bağ, bilgidir; rasyonellik ise bu bağı kurmaya yarayan, akla hizmet 
edendir (Kaymakçı, 2015, s. 51).

Batı felsefesinde yaşanan aydınlanma çağı, rasyonalizm ekolüne dayanır. Bu akımın 
karşısında ise empirisizm ve kritisizm vardır. Bu felsefe akımları, gerçeğe nasıl ulaşılabileceği 
sorusunun cevabını aramıştır (Güvel, 1998, s. 10). Bu ironik bir hale gelmiştir. Çünkü 
rasyonellik, gerçeğe ulaşmanın aracı iken günümüzde yerleşik iktisada ve onun rasyonellik 
varsayımına gelen en yoğun eleştiriler, rasyonelliğin gerçek dışı olması hakkındadır.

2.1. Rasyonalizm Ekolü

Platon, Descartes, Spinoza ve Leibniz ile anılan rasyonalizm ekolüne göre akla işlerlik 
kazandıran, insanın şüpheciliğidir. İnsan önce gelenek, alışkanlık, duygu ve önyargılarından 
şüphe duyacak, sonra akıl sayesinde doğru ve kesin bilgiye ulaşacak, değerlendirecektir. 
Eğer birey bir hata yaptıysa bunun sebebi, yanlış teknikle yani şüphe ile yaklaşmaksızın her 
bilgiyi kabul etmesinden kaynaklanacaktır (Yılmaz, 2009, s. 18-19).

Spekülatif akla uygunluktan bahsedebilmek için mantıksal kesinlik, tutarlılık, 
bağdaşım ve akıl yürütmeye dayalı yolu izleme ölçütlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Bu ekol, insanın sahip olduğu bazı bilgilerin doğuştan geldiğini kabul eder; yani bireyi, öz 
bilinçli özne olarak tanımlar. Bu doğrultuda akıl ile duyuları birbirinden ayırt etmiş olan 
rasyonalistler, duyuların bilgiye erişme aracı olamayacağını çünkü her insanın duyguları 
ile yapacağı algılamanın aynı sonuca varacağı; fark varsa bile bunun duyudan değil, 
yorumlamadan kaynaklanacağını ileri sürmüşlerdir. Bilimde apriori bilgi ve tümdengelim 
yöntemini kullanan rasyonalistler, bilim insanının aklı sayesinde objektif olacağını; bilginin 
de evrensel, özsel, içsel (çünkü dışsal olan zamana bağlı olarak değişecektir), mutlak ve 
istisnasız olduğunu iddia etmiştir (Güvel, 1998, s. 10-14).

Rasyonalizm ekolü, ana akım iktisada yön vermiş olsa da bu ekolün temsilcilerinden 
Spinoza farklı olarak eylemleri, bilinçli faaliyetler olarak görmez; çünkü birey, amaç ve 
isteklerin ne olduğunu, eylem sonuçlanmadan bilemez. Bireyler önce eylemde bulunur, 
sonra rastlantısal olarak ortaya çıkan sonuçlardan edindiği izlenimler doğrultusunda amaç 
ve isteklerini belirler. Yine farklı olarak Spinoza, insanın duyguları tarafından manipüle 
edilebildiğini öne sürmüş, izlenimlerin belirlediği amaçlar için duygulanış kavramını 
kullanmış, rasyonelliğin akılla çevrili sınırlarını yumuşatmıştır (Sarfati, 2011, s. 128). Bu 
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görüşler Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” eserinden önceki görüşleri ile benzerdir, 
yani Spinoza’nın, klasik iktisadi düşünceyi daha çok etkilediği anlaşılmıştır.

2.2. Emprisizm Ekolü

Akılcı felsefenin karşısında, akla uygunluk yerine pratik nedenleri savunan empiristler 
vardır. Empirisizm ekolünün önde gelen isimleri Aristotales, Bacon, Locke ve Hume 
olarak sıralanabilir. Bu ekole göre bilginin kaynağını duyular ve deneyim oluşturur. Pratik 
aklın olduğu yerde tek bir makul eylem yoktur. Bu nedenle eylemlerde mantığa uygunluk 
aramak yersizdir (Schafer, 2018, s. 506).

Rasyonalistleri totolojik tanımlar kullandıkları gerekçesi ile eleştirerek, bilimde 
aposteriori ve sentetik önerileri kullanmış; olgulara dayalı, evrensel olmayan, gerçek 
dünyayı ele alan önermelerin, bilgiye erişmede kullanışlı olacağını ileri sürmüşlerdir. 
Bu ekole göre evrensel bir etki tepki yasası yoktur, sadece aşamalar söz konusudur. 
Deneyler sonucunda elde edilen bulgular, olasılıkları ortaya çıkarmaya yarar; kesinliği 
ya da mantıksal olarak doğrulanabilir ilkeleri değil. Çünkü ne kadar çok sayıda deney 
yapılırsa yapılsın, ne kadar benzer sonuç elde edilirse edilsin, kesinlikten bahsedilemez. 
Her gözlenen kuğu beyaz oldu diye, siyah kuğu yoktur denemez. Ancak bir sonraki 
kuğunun beyaz olarak gözlenmesi daha olası denebilir. Empiristler, deneylerin sınırlılıkları 
gerekçesiyle rasyonelliği sağlayan zorunlu, evrensel ve kesin aksiyomlarla uğraşmak yerine 
olasılıkların ele alınması gerektiğini savunmuşlardır (Güvel, 1998, s. 10-15).

Akıl ve iradeyi ikinci plana atan bu ekol, 17. yüzyılın ekonomi politik biliminin de 
temel yönelimini etkilemiştir (Sarfati, 2005, s. 104). Bunun en net örneği Smith’in de 
Hume gibi akıl, duygu, haz ve faaliyetler arasındaki ilişkiyi tanımasıdır. Hume, akıl 
ve mutluluk arasındaki ilişkiye odaklanmış; aklın işlevinin mutluluğa ulaşmak ve 
mutsuzluktan kaçmaya yarayan stratejileri belirlemek olduğunu ileri sürmüştür (Sarfati, 
2011, s. 113). Empiristler bilimde etiği dışlamamış; bu anlamda Hume, bireyden tecrübe 
ve alışkanlıkları çıkarıldığında geriye sadece zayıflık ve cahillik kalacağını öne sürmüş; bu 
açıdan aklı tecrübenin yokluğunda işlevsiz olarak görmüştür (Hume, 1976, s. 27). Ana 
akım iktisada göre rasyonel karar birimleri haz elde edebileceği alternatifleri eyleme 
dökerken, empiristlerde önce eylem gerçekleşmekte, haz elde edilip edilemeyeceği önceden 
bilinememektedir (Hume, 1976, s. 9-11).

2.3. Kritisizm Ekolü

İnsan aklının bilebileceklerinin sınırı vardır. Bu nedenle ideal akla sahip olmak, her 
şeyi bilmek değil, bilebileceklerinin sınırlı olduğunun bilincinde olarak düşünsel faaliyet 
gerçekleştirmektir. Bilemeyeceklerinin farkında olan bir akıl için ise mesele, rasyonellik 
ya da anti-rasyonellik açısından değil, saf ve eleştirel rasyonalizm (kritisizm) ayrımı 
üzerinden tartışılırsa doğru olacaktır (Hayek, 1994, s. 45). Bu anlamda Kant’ın kritisizmi 
karşımıza çıkmaktadır.

Kant, hem rasyonel hem de empirist ekole mesafeli durmuş; bir sentez yaratmaya 
çalışmıştır. Bu noktada bilinebilir olana gerçeklik kazandırmak için hem akıl hem de 
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deneylerin ortak çabası gerekli görülmüştür. Var olanı bilebilmek için ise duyusal, görüsel 
ve düşünsel üç yetinin biraradalığına ihtiyaç duyulacağı öne sürülmüştür (Öztürk, 2013, 
s. 42-56). Bu sentez, bilgi için iki ayrı alana denk düşmektedir. İlk olarak bilgi, toplumsal 
olarak yaratılırken ikinci olarak bilgi, bireylerden bağımsız olarak ele alınmıştır. Bu 
konuda gerçeklik devreye girmektedir. Çünkü bireylerin bilebilecekleri, algılarının izin 
verdiği ölçüde olacaktır. Bilinebilirlik, gerçekliğin bir koludur, diğeri ise nesnelliktir. Bu 
açıdan Kant’ın felsefesi, neyin var olduğu kadar, neyin bilinebilir olduğunu da araştırır 
(Türk, 2012, s. 191-192).

Kant, hem akıl hem de deneyim ile kazanılabilen bilgilerden söz eder. Bu açıdan biri 
diğerinden daha iyi ya da daha kötü değildir. Çünkü insan, deneyim sahibi oldukça bilir, 
rasyonelliği sayesinde de bildiklerini yorumlar. Bu bilgiler ışığında Kant’ın tasvir ettiği 
insan, hem doğa hem de akıl yasalarına tabi olandır. Doğa ve akıl yasalarına uygun bir 
vizyon sahibi olan insan, bu iki farklı alanı buluşturması nedeniyle üretkendir. Kant, 
sadece akla dayalı tasvir edilen insanı (yerleşik iktisadın insanıdır) sınırlı bulmuş; fizik 
yasalarına benzeyen araçsal rasyonelliğinin yerine, deneyimlerin akla yol gösterdiği daha 
kapsamlı bir rasyonellik fikri benimsemiştir (Kızılkaya, 2017, s. 9-20). Çünkü bilgiyi 
görünebilir hale getiren araç, duyulardır. Duyular olmadan akıl sadece kuramsal olmakta, 
pratikte kullanabilir bir akıl için duyulara ve duyuları motive eden irade ve isteklere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Öyle ki ahlak yasalarının bile akıl tarafından oluşturulduğunu öne sürerek 
aynı aklın, mutlu olmak gibi tutkular tarafından yönlendirildiğini ifade etmiştir (Kant, 
1999, s. 45-46).

Ancak karşılaşılan tüm sorunları çözeceği ileri sürülen rasyonellik, kendisi bir sorun 
haline gelmiş, tartışmalarının özellikle 18. yüzyılda sesi artmış (Sarfati, 2011, s. 134); 
iktisadi okullar rasyonelliğe göre ayrışmıştır. İnsana ait bir nitelik olarak tanımlanan 
rasyonellik, zamanla insanın üzerine çıkmış; tüm ekonomik sistemi dengeye oturtan ve 
sosyal ve duygusal motivasyonlardan uzaklaşan rasyonellik, Kaymakçı’nın (2015, s. 51) 
tabiri ile insanı, sisteme yabancı hale getirmiştir.

3. İktisatta Rasyonellik

Marjinal devrim ile birlikte felsefe ile yollarını ayıran iktisat disiplini, felsefedeki 
tartışmalardan o kadar da kopamamış; en genel tabir ile modellerini ya kusursuz 
rasyonellik ya da ılımlı-sınırlı rasyonellik üzerine inşa etmiştir. Esasen her iktisadi okulu 
kesin sınırlarla, kusursuz ya da ılımlı rasyonalistler olarak ayırmanın da ideal olmadığı 
bilinmekle birlikte, bu çalışmada neo-klasiklerin rasyonellik anlayışı ve alternatifleri 
olarak konuya yaklaşmanın daha anlaşılır olabileceği düşünüldüğünden böyle bir ayrıma 
gidildiği de belirtilmelidir.

3.1. Kusursuz Rasyonellik

Antik Yunan’ın spekülatif akıl anlayışı ile Batı rasyonalizmi arasındaki etkileşimi 
sağlayan Descartes, bu misyonu nedeniyle rasyonalitenin bugünkü teknik anlamının 
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oluşumunu büyük ölçüde etkilemiştir (Yılmaz, 2009, s. 18). Kusursuz rasyonellikten yana 
olan iktisat okullarından bahsetmeden önce bu okulların, önce benimsedikleri rasyonellik 
tanımlarını anlamak gereklidir. Bu doğrultuda kusursuz rasyonelliği benimsemiş ana akım 
iktisatçıların iki rasyonellik tanımını öne çıkardıkları görülmüştür. Bunlar teorik ve araçsal 
rasyonelliktir.

Teorik rasyonellik, karar birimlerinin inancı üzerine şekillendirilmiştir. Söz konusu 
inançlar, bireylerin deneyim ve içsel dünyalarını temsil eden bilgiyi oluşturmaktadır. 
Bu rasyonellikte önemli olan makul olmak değil, rasyonel inançlara sahip olmaktır. 
Teorik rasyonellik, minimal rasyonellik ve entelektüel mükemmellikten yanadır. Teorik 
rasyonelliğin, ilerletici unsuru deneyimdir, bu açıdan gelişmeye açıktır. Deneyim ve 
inançların tutarlı olması koşuluyla artan deneyim ile inançlar daha rasyonel hale gelecektir. 
Pratik varlıklar olarak görülen insanın başarılı kararlar alması için teorik rasyonelliğe sahip 
olması gereklidir (Audi, 2004).

Bugün sosyal bilimlerin yerleşik rasyonellik anlayışı, araçsal rasyonelliktir (Yılmaz, 
2009, s. 27). Rasyonellik, farklı toplumsal dinamiklerin ürünü olarak görüldüğünden araç-
amaç rasyonelliği, modernitenin ürünü olarak ifade edilmiştir. Aydınlanma çağı ile birlikte 
düşünürler, karar alımını, kurallarca tanımlanmış yargı yeteneği ile ilişkilendirmişler; bu 
girişim ise ana akım iktisadın matematiksel formdaki rasyonellik üzerine kurulu modelleri 
geliştirebilmesine imkân tanımıştır. Böylesi bir iktisat, yaşamı yorumlama vasfından 
uzaklaşarak, rasyonelliğe irrasyonel bir bağlılık ile değerlerden arındırılmış, teknik bir 
durumu tarif eder olmuştur (Schafer, 2018, s. 511-516). Ana akım iktisadın rasyonelliğini 
yansıtan araçsal rasyonellik, amaç ile bu amaca ulaşmak için kullanılabilecek araçların 
arasındaki bağı, optimal yolu tarif eder (Kırmızıaltın, 2017, s. 25). Daha spesifik olarak ise 
araçsal rasyonellik, bilinçli ve tutarlı olarak, kişisel çıkar maksimizasyonu amacına uygun 
davranmaktır ki bu karar birimi, homo-economicus olarak tanımlanmıştır.1 Bir kararın 
rasyonel kabul edilmesi için öncelikle karar birimi tarafından bilinçli bir plan neticesinde 
yapılmış olması zorunlu görülür (Hayek, 1994, s. 18-19). Dolayısıyla rasyonellik bilinçli 
olmayı, bilinçli seçimin yapılabilmesi ise bireyin tüm alternatifleri ve sonuçlarını bilmesini 
ve bu yönde istek ve faaliyetlerini kontrol etmesini gerektirmektedir (Knight, 1964, s. 76-77). 
Bireyin amacını gerçekleştirmesi için optimum aracı seçmesinden önce, optimum aracın 
ne olduğunu bilmesi ve bulması gerekir; aksi halde, yani optimum araç mevcut değilken 
amaç, eyleme dönüşemeyecektir (Stanovich, 1999, s. 24). Araçsal rasyonelliğin ikinci 
şartı seçimlerinin tutarlılığıdır (Sen, 2004, s. 12). Başka bir ifade ile seçim sıralamasının 

1	 Araçsal	 rasyonalitenin,	 ana	 akım	 iktisadın	 temeli	 olduğu	 ifade	 edilmiş	 olmasına	 karşın,	
farklı	 noktaları	 olduğunu	 belirtmek	 de	 gereklidir.	 Bu	 farklılık	 iki	 nedene	 dayandırılmıştır:	
İlk	 neden,	 araçsal	 rasyonelliğin	 geçerliliği,	 ekonomik	motivasyonlardan	bağımsızdır.	 İkinci	
neden	ise	rasyonel	tercihler	için	zorunlu	görülen	geçişlilik	ilkesi,	araçsal	rasyonellik	tarafından	
zorunluluk	teşkil	etmemektedir.	Bu	iki	nedene	göre	araçsal	rasyonellik,	iktisattaki	maddi	çıkar	
ve	 tutarlılık	 ilkeleri	 haricinde,	 sosyal	 yönü	olan	bir	 içeriğe	 sahip	olarak	da	yorumlanmıştır	
(Demeulenaere,	2014,	s.	518).	Neo-klasik	iktisadın	benimsediği	araçsal	rasyonellik	ise	daha	
sınırlayıcı	hale	gelerek	hem	ekonomik	motivasyonları	hem	de	geçişlilik	ilkesini,	rasyonellik	
teorisinin	olmazsa	olmaz	koşulları	haline	getirmiştir.
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tutarlılığına, yani geçişlilik ilkesince açıklanabilir olmasına dayanır (Demeulenaere, 
2014, s. 518). Araçsal rasyonelliğin son ve üçüncü bileşimi, günümüz sosyal bilimlerinde 
en yaygın olarak kullanılan, bireylerin kendi çıkarlarını etkin bir şekilde sürdürdükleri 
davranışlara karşılık gelen rasyonellik fikridir. Rasyonel bireyin tek amacı kişisel çıkarını 
maksimize etmek ve bu amacını istikrarlı olarak sürdürmektir; bilinç, niyet ya da araçlar 
görece önemsizdir (Demeulenaere, 2014, s. 519).

3.1.1. Klasikler

Klasik iktisadi düşünce araçsal rasyonelliği benimsemiş ana akım iktisat okullarından 
biridir.2 Adam Smith ile iktisat doğa bilimlerine öykünmeye başlamış; insana çıkarcı 
davranmayı yakıştırmıştır. Öte yandan bireyci metodoloji ve kişisel çıkar maksimizasyonuna 
uygun faaliyetleri meşru kılmak adına bencilce olmadığını; çünkü çıkarcı faaliyetlerin 
toplumun da çıkarına uygun olduğunu iddia etmişlerdir. Smith, bu uyum mekanizmasına 
görünmez el adını vermiştir. Rekabetçi piyasa güçleri kişisel çıkar maksimizasyonuna uygun 
davranırsa, görünmez el bu faaliyetleri toplum için kullanışlı faaliyetlere dönüştürmektedir. 
Yani bencillik erdeme dönüştürülerek herkes için amaçlanan maksimizasyonu motive 
eder.3 Smith, rasyonel karar birimlerinin etkinliği sağlayabileceğini savunur (Hill ve 
Myatt, 2017, s. 34-37). Bencilliğin nasıl erdemli bir faaliyet olduğuna dair bir açıklamayı 
yine Smith’in fırıncı örneği ile vermek mümkündür. “Yemeğimizi, kasabın, biracının ya 
da fırıncının iyilikseverliğinden değil, kendi çıkarlarını kollamalarından bekleriz. Onların 
insan severliğine değil, bencilliğine sesleniriz. Hiçbir zaman kendi ihtiyacımızı ağzımıza 
almaz, onların kendi faydasından dem vururuz.” (Smith, 2006, s. 16).

3.1.2. Marx

Teorik rasyonellik anlayışı, Marx’ın rasyonellik anlayışını oluşturmuştur. Marx’a 
göre bireylerin amacı kendini gerçekleştirmektir. Bu üretken bir süreçtir ki kendini 
gerçekleştirmeye uğraşan bireyler rasyoneldir. Bireyin bu amacının farkında olarak inanç, 

2	 Tabi	 bu	 ifadenin	 Adam	 Smith’i	 tenzih	 ederek	 kullanıldığı	 bilinmelidir.	 Şayet	 ana	 akım	
iktisadın	Platon	ve	Descarets’in	öncülük	ettiği	rasyonalizm	ekolünden	izler	taşımasına	karşın	
Smith’in	 rasyonalizm	 ekolüne	 karşıt	 empirisizm	yani	 duyusal	 rasyonalizmi	 savunan	Hume	
ve	rasyonalist	olsa	da	Hume	ile	benzer	görüşleri	taşıyan	Spinoza’dan	etkilendiği	ifade	edilir.	
Şayet	 Smith	 “Ahlaki	 Duygular	 Kuramı”	 adlı	 eserinde	 insanın	 davranışları	 çıkarcılıktan	
ziyade,	empati,	sempati,	duygudaşlık	ve	etik	gibi	toplumsal	değerlerle	açıklamaktadır.	Smith	
aynı	zamanda	neo-klasik	düşünce	ile	dışlanan	toplumsallığı	ve	tarihselliği	dışlamamış;	insan	
faaliyetlerinin	 bu	 çerçevede	 yaşadığı	 değişimi	 önemsemiştir.	 Smith,	 önceleri	 insanın	 hata	
yapabilirliğini	kabul	etmiş;	ayrıca	topluma	hizmet	eden	bir	egodan	ve	başkalarını	anlamak	ve	
kendini	anlatmak	çabasındaki	bireyin	değerlerinden	bahsetmiştir	(Smith,	2018).

3	 Faydanın	 psikolojik	 temellerini	 anlamaya	 çalışan	Bentham,	 klasik	 ve	 neo-klasik	 düşünceyi	
etkilemiştir	(Camerer	ve	Loewenstein,	2004,	s.	5).	Ancak	Bentham’ın	etkilediği	bu	okullardan	
farkını	da	belirtmek	gerekir.	Ana	akım	iktisatta	kişisel	çıkar	maksimizasyonu,	 rasyonelliğin	
önemli	bir	başka	kriteridir.	Bu	anlamda	rasyonellik	karar	birimlerini	bencilleştirir.	Benthamcı	
gelenekte	ise	bencillik	arzu	edilmez;	akıl	sayesinde	bireylerin	diğerkâmlığa	geçebileceği	ileri	
sürülür	(Ruben	ve	Dumludağ;	2015,	s.	38).
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bilgi ve deneyim için uygun araçları edinme ve faaliyete geçme sürecinin arkasında teorik 
rasyonellik fikri yer alırken; bu bilinç ile tutarlı amaca uygun araçların hesaplanması 
gerekliliğini yerine getiren eylemlerin arkasında ise araçsal rasyonellik fikrinin olduğu 
bilinmelidir (Sarfati, 2011, s. 114; Kırmızıaltın, 2017, s. 117-128). Marx’ın bu zengin 
rasyonellik anlayışında evrimci rasyonellik de yer almaktadır. Bunun gerekçesi ise 
kendini gerçekleştirme faaliyetinin hemen başarılabilecek bir süreç olmaması; tarihsel 
süreç içerisinde ilerleyen bir nokta olmasıdır. Bu gelişmeci ve üretken sürecin sonucunda 
varılacak nokta sosyalizmdir. Bu sistem değişiminde Marx’a göre kapitalizm, rasyonelliği 
bozmaktadır. Çünkü kapitalizm teorik rasyonellikte bahsedilen inanç-deneyim uyumunu 
bozan bir sistem olarak değerlendirilmiştir (Sayers, 1998). Öte yandan Marx’ın kapitalist 
ve proleteryanın rasyonelliğini kıyasladığında, görece daha az belirsizliğe maruz kaldığı 
gerekçesi ile kapitalistin lehine bu sınıfın daha rasyonel değerlendirildiği aktarılmıştır 
(Alada, 2012, s. 101).

3.1.3. Neo-klasikler

Neo-klasik iktisadi anlayış, Descartes’in akılcı zihin anlayışını ve faydacı geleneğin 
faydacı etik anlayışlarını matematiğe uyarlayarak teknik bir rasyonellik yaratmıştır (Güvel, 
1998, s. 42).4 Neo-klasik iktisatta karar birimlerinin rasyonel davrandığı varsayılır ki, bu 
varsayım, fiili davranış ile ilgilenmemekte, ideal duruma nasıl erişilebileceğine dair yol 
göstermektedir (Sen, 2004, s. 11). Bu açıdan neo-klasik iktisat hem insanı ve aklı soyut ve 
idealize hale getirerek gerçeklikten uzaklaşmış hem de rekabet ve rasyonalite ile gerçeğe 
ulaşılabileceğini iddia etmiştir.

Neo-klasik iktisatta, piyasa faaliyeti üzerinde ölçülemeyen tüm sosyal, ahlaki, duygusal 
yönler dışlanmış; gerçek hayatın karmaşıklığından arındırılan modeller oluşturulmuş; 
insanı, gerçekten soyutlamış, asosyal bir homo-economicus olarak tanımlamıştır (Güvel, 
1998, s. 41-42). Dolayısıyla rasyonel bireylerin birbiri ile olan iletişim ve etkileşimlerine 
aracı olan tek unsur rekabet ilişkisi haline gelmiştir (Sarfati, 2011, s. 108). Neo-klasik 
iktisadi modeller, tamamen mükemmelliğe hizmet eden varsayımlarla çalışır hale gelmiştir. 
Öyle ki tam rasyonellik, tam öz denetim, tam kişisel çıkar gözetimi ve bunlara yardımcı 
temellere dayandırılmıştır (Rabin, 2002, s. 672-658). Homo-economicus, kendi çıkarına 
uygun olarak beklenen fayda maksimizasyonunu amaçlayandır. Homo-economicus, 
yapılan maliyet minimizasyonunda alternatif maliyetleri hesaba katarken, batık maliyetleri 
dikkate almayacaktır. Bu karar birimi, hatasız biliş ve tam bilgi ile donatılmıştır. Olası 
sonuçları Bayesyen olasılık kuralına uygun değerlendiren ve geleceği doğru öngörebilen 
bu karar birimi, rasyonel beklentiler geliştirecek;5 beklentileri ile gerçekleşen uyumlu 

4	 Ancak	şunu	belirtmek	gerekir	ki	neo-klasik	iktisat	fayda	değer	analizinde	konu	edindiği	haz-
fayda	maksimizasyonunda	Benthamcı	faydadan	etkilenmiş	ancak	bütünüyle	kabul	etmemiş;	
bu	geleneğin	hedonistik	varsayımlarını	yani	psikolojik	olguları	dışlamıştır.

5	 Bayesyen	 akıl	 yürütme,	 elde	 edinilen	 sonuçların	 olasılıklarının	 her	 kazanılan	 yeni	 bilgiyle	
güncelleneceğini	iddia	eden	güçlü	ve	yaygın	olarak	kullanılan	bir	istatistiksel	çıkarım	biçimidir	
(Corr	 ve	 Plagnol,	 2019,	 s.	 75).	Bayes	Kuralı,	 bir	 olasılık	 dağılımını	 temel	 alan	 bir	 hesaba	
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olacaktır. Dolayısıyla değişime hızlı adapte olacak, tanımlanmış, bilinçli, bağımsız ve 
tutarlı tercihleri sayesinde teşviklere sistematik ve öngörülebilir tepkiler vereceğinden, 
müdahaleye gerek duymayacaktır (Alada, 2012, s. 207; Corr ve Plagnol, 2019, s. 69-71; 
Güvel, 1998, s. 38-43; Kaya, 2011, s. 234; Melé ve Cantón, 2014, s. 15; Santos ve Chen, 2009, 
s. 81). Dolayısıyla rasyonel karar birimi, marjinde düşünecek, optimaliteye uygun amaçlar 
geliştirecektir (Hill ve Myatt, 2007, s. 30-31). Rasyonel seçim teorisi, iktisadın disipliner 
bütünlüğünü sağlarken, tüm disiplini temsil eden sosyolojik bir etkinliğe de sahip olarak 
görülmüştür. Yani bu teori, iktisadın prestiji olmuştur (Yılmaz, 2009, s. 10).

Homo-economicusun seçimlerinin rasyonel seçim teorisince açıklanabilmesi, ceteris 
paribus ön koşulu altında, tercihlerinin tamlık, geçişlilik, çoğun aza tercih edilmesi, 
süreklilik ve dış bükeylik özelliklerini sağlamasını gerektirir (Corr ve Plagnol, 2019, s. 
68-71).6 Seçimlerin fayda maksimizasyonuna göre yapılması için öncelikle faydanın 
hesaplanması gerekir. Faydanın hesaplanmasında baskın yaklaşım neo-klasik iktisat 
okulunun benimsediği beklenen fayda teorisidir. Beklenen fayda teorisi, rasyonel ve 
dolayısıyla tutarlı tercihler yapan karar birimlerinin kesin belirlenmiş tercihlere sahip 
olduğunu varsaysa da bazı kararların risk ortamı dâhilinde alındığını da kabul eder 
(Corr ve Plagnol, 2019, s. 72).7 8 Karar alınan ortamlarda risk kadar belirsizlik unsuru da 
önem arz eder. Gündelik yaşamda bu iki terim birbiri yerine kullanılabiliyor olsa da ikisi 

dayalı	karar	süreci	içerisinde	ortaya	çıkan	bir	rassal	olay	olan	X’in	olasılığı	ile	bir	diğer	rassal	
olay	A	 için	 koşullu	 olasılıkları	 ve	marjinal	 olasılıkları	 arasındaki	 ilişkiyi	 tanımlar	 (Eser	 ve	
Toigonbaeva,	2011,	s.	304)	.	Bayes	Kuralı	şu	şekilde	formüle	edilir:

6	 Tamlık	 aksiyomu,	 bir	 sıra	 sistemine	 göre	 tercihlerin	 tutarlı	 olarak	 düzenlenmesini	 ifade	
eder.	Bu	bağlamda	karar	birimi	için	birkaç	alternatif	söz	konusuysa	ne	istediğini	bilen	birey,	
hangisini	tercih	edeceğini	bu	sıra	sitemine	göre	bilir.	Yani	bireyin	önceliklerini	bildiği	ve	buna	
göre	bir	sıra	düzeni	oluşturabildiği	varsayılır.	Geçişlilik	aksiyomu,	bireylerin	tutarlı	tercihlerde	
bulunacağını	ifade	eden	bir	başka	kabuldür.	Buna	göre	birey,	A’yı	B’ye,	B’yi	de	C’ye	tercih	
ediyorsa,	 rasyonel	 bireyin	 her	 zaman	A’yı	 da	C’ye	 tercih	 edeceği	 varsayılır.	Bu	 varsayıma	
uymayan	tercihler	ise	irrasyonel	olarak	nitelendirilir	(Corr	ve	Plagnol,	2019,	s.	68).	Süreklilik	
aksiyomu,	bireylerin	mal	 sepetindeki	 küçük	değişiklikler	 karşısında	 tercihlerde	bir	 değişim	
olmayacağını	öngörmektedir.	Tercihlerin	fonksiyonunun	dış	bükey	bir	eğri	şeklinde	olması,	
bireylerin	 ortalama	mal	 bileşimlerini	 tercih	 edeceğini,	 aşırı	 uçlardan	 yana	 olmayacaklarını	
ifade	etmektedir.

7	 Beklenen	 fayda,	 her	 olası	 alternatifin	 olasılığı,	 ilgili	 sonuçtan	 beklenen	 fayda	 değeriyle	
çarpılarak	hesaplanır.

8	 Risk	altında	alınan	kararlara	yönelik	bir	çalışma,	von	Neumann	ve	Morgenstern	tarafından	1944	
yılında	 “Theory	 of	Games	 and	Economic	Behavior”	 ismiyle	 yayınlanmıştır.	Bu	 çalışmayla	
iktisadi	karar	birimlerinin,	her	bir	alternatiften	ortalama	olarak	ne	kadar	fayda	beklediklerinin	
hesaplanabileceği,	 böylece	 her	 kararın	 açıklanabileceği	 ileri	 sürülmüştür	 (Corr	 ve	 Plagnol,	
2019,	s.	73).	Bireylerin	her	zaman	en	iyi	seçimleri,	beklenen	fayda	maksimizasyonuna	uygun	
alternatifin	 seçimidir.	 Bu	 iddia,	 bireyin	 risk	 altında	 aldığı	 kararların,	 fayda	 fonksiyonu	 ile	
öngörülebileceği	 bir	 çerçeve	 sunması	 açısından	 faydalı	 bulunmuştur.	 Bu	 fayda	 modelinin	
dayandırıldığı	dört	önemli	nitelik	olarak;	kardinal	fayda	fonksiyonu,	tüm	alternatiflerin	tanımlı	
olduğu	 bir	 stratejiler	 grubu,	 her	 alternatifle	 bağlantılı	 olarak	 gelecekteki	 olası	 sonuçların	
tanımlı	olduğu	olasılık	dağılımları	ve	beklenen	faydaların	maksimize	edilmesine	dair	bir	tutum	
olarak	sıralanmıştır	(Maldonato	ve	Dell’orco,	2010,	s.	105).
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birbirinden farklıdır; riske karşı önlem alınabilir ancak belirsizliğe karşı korunmak kolay 
değildir.

3.1.4. Monetaristler

Monetarist iktisadi düşünce, özü itibariyle klasik ve neo-klasik iktisadın ruhunu 
devralarak bireycilik, kişisel çıkar maksimizasyonu ve rasyonellik ilkelerini benimsemiştir. 
Bu okulun düşüncesine göre, bireyler gruplar halinde davransa da bu toplulukları oluşturan 
en küçük birim bireydir ve her birey kendi kişisel çıkarını gözetecek şekilde davranacaktır. 
Bireylerin sahip olduğu en büyük donanım, rasyonel olmalarıdır ki bu sayede istikrarlı 
ve fiyattan bağımsız tercihlerde bulunacaklardır. Monetarist okul, bireylerin bekledikleri 
sonucun bazen sağlanamayacağını kabul etmiş ancak bunu önemsememiştir. Çünkü asıl 
önemli olan, başlangıçta belirlenen hedefin rasyonel olmasıdır. Bu sorun ancak belirsizlik 
ortamında geçerli olacağından, bireyler zaten bilgi edinerek, bu problemin sistematik bir 
hal almasını da engelleyecektir. Keynes’in aksine monetaristler, psikolojik unsurları göz 
ardı ederek, psikolojik güdü ve parasal yanılsamaları reddetmiştir. Monetaristler, rasyonel 
karar birimlerinin uyumcu beklentilere sahip olduklarını varsaydıklarından Keynesyen 
maliye politikalarını da etkinsizlik ile suçlamışlardır (Küçükkalay, 2015, s. 405-411).

3.1.5. Yeni Klasikler

Yeni klasik iktisatçılar ise 1970’li yıllarda monetaristlerin içerisinden ayrılarak, 
uyumcu beklentiler yerine rasyonel beklentileri ileri sürmüşlerdir. Yeni klasikler, karar 
birimlerinin reel faktörleri dikkate aldıklarını bu nedenle piyasaların daima dengede 
olacağını varsayarken söz konusu karar birimlerinin rasyonel oldukları için sistematik 
hatalar yapmayacağını çünkü istikrarlı olarak rasyonel beklentilere sahip olduklarını 
iddia ederler (İslatince, 2002, s. 17). Homo-economicus varsayımına dayanan rasyonel 
seçim teorisinin yenilenmiş hali olarak ifade edilen rasyonel beklentiler teorisi, John F. 
Muth (1961) sonrasında Robert Lucas (1972) tarafından da geliştirilmiştir. Rasyonel 
beklentiler teorisi, rasyonel iktisadi birimlerin mevcut geleceğe yönelik beklentileri ile 
gelecekteki iktisadi durumların denk olacağını öne sürer (Melé ve Cantón, 2014, s. 16). 
Yeni klasikler, iktisadi birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğunu varsayar ancak bu 
varsayım, iktisadi birimlerin mükemmel tahminler yapacakları anlamına gelmemektedir. 
Rasyonel beklentilerin temelinde, karar birimlerinin sistematik olarak hata yapmayacağı, 
tek seferlik hatalarından öğrenerek bunları düzelteceği öne sürülür. Tek seferlik hataların 
sebebi ise karar birimlerinin beklentilerindeki kusurdan değil, bilgilerdeki aksaklıklardan 
kaynaklanacaktır. Ancak bu aksaklıklar yeni klasikler için sistematik değil, istisnadır 
çünkü birimler bu okulda tam bilgi sahibi olarak kabul edilir. Öğrenme sürecine önem 
atfedilmesinden anlaşılacağı üzere karar birimleri sadece geçmiş bilgileri değil, cari dönem 
bilgilerini de dikkate alarak beklentilerini oluşturacaklardır (Sarıipek ve Kesici, 2010, s. 
4). Rasyonel beklenti ve tam bilgi (geleceğe dönük bilgi yani tahminler ise olasılıklara tabi 
düzenlenen beklentilerce şekillenir) nedeni ile sadece ani politika değişikliklerinin kısa 
dönemli etkiler yaratabileceği tezini desteklemek üzere karar birimlerinin geleceğe yönelik 
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öngörüleri ile ekonometrik bir modelin öngörülerinin ortalamada birbiri ile uyumlu 
olacağı ileri sürülmüştür. Başarılı tahminlerin sahibi olan rasyonel birey ile kastedilen ise 
bu tahminleri yapmak için hangi modelin uygun olduğunu bilen kimsedir. Ancak hangi 
modelin doğru olduğunu bilebilmek ve tüm enformasyona sahip olabilmek mümkün 
olmadığı için rasyonellik kıstası da eleştiriye açık hale gelmektedir (Savaş, 2007, s. 41).

3.2. Ilımlı Rasyonellik

Her ne kadar neo-klasik iktisat eksenli iktisadi okullar iktisadi karar birimlerini yani 
insanı tarihten, toplumdan, mekândan soyutlayan bir rasyonellik varsayımı ile hareket 
etseler de rasyonalite ya da rasyonalizasyon, sosyal yapı ve kültürel gelişimi de kapsayan bir 
kavram olarak da değerlendirilmektedir (Smelser, 1998, s. 2). Bu tanıma paralel olarak bazı 
iktisat okulları çeşitli gerekçelerle kusursuz rasyonellik anlayışını iddialı bularak, insanın 
ve çevresel imkânlarının bazı sınırlamalara tabi olduğunu kabul etmişlerdir. Kusurlu 
rasyonelliği kabul eden iktisat okullarına bu çalışmada ılımlı rasyonalistler denmektedir. 
Ilımlı rasyonalistlerin rasyonellik görüşleri araçsal ve teorik rasyonelliğe alternatif olarak 
tanımlanan birkaç rasyonellik üzerinden ifade edilmektedir. Bunlar değerleri temel 
alan rasyonellik, evrimci rasyonellik, kurucu rasyonellik, sınırlı rasyonellik ve ekolojik 
rasyonelliktir.

Değerleri temel alan rasyonellik, karar birimlerinin faaliyetlerinin rasyonel ya da 
irrasyonel olarak değerlendirilmesinde insani değerlere özellikle özgürlüğe önem atfeder 
(Buss, 2010). Toplumsal değerlerce şekillenen rasyonellik, içsel dinamikleri, dışsal 
motivasyonlarla bütünleştiren; bu anlamda küçük grupları yani toplulukları örgütleyerek, 
büyük gruplar yani tüm medeniyetlerle bağ kuran araç olarak tanımlanmaktadır (Kalberg, 
1980, s. 1150). Değerleri temel alan rasyonellik, kurucu rasyonalizm ile daha yakın dursa 
da toplumların gelişiminin anlaşılması için tarihsel gelişime de ihtiyaç duymaktadır ki bu 
anlamda evrimci rasyonelliğe de referans verir.

Marx’ın rasyonellik anlayışlarından biri olarak bahsedilen evrimci rasyonellikte, 
faaliyetlerin yorumlanmasında tarihsel gelişim önemlidir. Ancak klasik ve neo-klasik 
iktisat hegemonyasında tarihsel gelişim değersizleştirildiğinden tekrar gündeme gelmesi 
daha ılımlı yaklaşımlar geliştiren iktisat okulları ile gerçekleşmiştir. Evrimci rasyonalizm 
de öne çıkan isim Hayek’tir (Aktan, 2018, s. 233). Buradaki evrim fikri, eğitim ve deneyim 
ile kazanılan kurum ve geleneklerin gelişimidir. Dikkat edilmesi gereken nokta evrimleşme 
sürecinin tüm toplumlarda aynı yönde işleyemeyeceğidir (Kalberg, 1980, s. 1151). Aynı 
zamanda Darwin’in doğal seleksiyon fikrine de benzer olan bu görüşün benzerliği, 
kuruların birbiri ile rekabet etmesi ve bu rekabet sonucunda başarılı olmayan kurumların 
değişmesi fikrinden ileri gelmektedir. Neo-klasiklerin evrensel tanımlamalarının aksine 
insanların maruz kaldıkları çevre dolayısıyla zevk ve tercihleri, bulundukları topluluklarca 
şekillendiğinden evrensel değildir (Rubin ve Gick, 2004, s. 97). Evrimsel rasyonellik insanı, 
sosyal düzeni ve kültürel değerleri ilişkilendiren tarihsel bir bağdır. Bu anlamda her toplum 
için geçerli bağ ve buna dayalı olarak rasyonel sosyal düzen farklılaşmaktadır (Herrmann-
Pillath, 1994, s. 65). Hayek’in evrimci rasyonalizmi savunması ve kurucu rasyonalizme karşı 
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çıkmasının nedenleri tam bilgi ve ideal düzenin mümkün olmamasından ileri gelmektedir. 
İlk olarak rasyonalizm ekolünden Descartes’in ileri sürdüğü kurucu rasyonalizm, Hayek’e 
göre hatalıdır, çünkü kurucu rasyonalistler tüm ilgili veriye tek bir aklın sahip olabileceğini 
iddia etmişlerdir. Duygusal dalgalanmalara kapılmaksızın iradenin verdiği güç ile toplum 
için bir makine gibi çalışan akla dayanarak da ideal bir sosyal düzen kurabilmenin mümkün 
olduğunu savunmuşlardır. Gerçekte ise karar birimlerinin ilgili tüm verileri elde etme ve 
değerlendirmesi ise mümkün değildir (Hayek, 1994, s. 17-26; 45-49).

Öte yandan kurucu rasyonellik, bireylerin rasyonelliğinden ziyade rasyonel toplumlar 
inşa etmeye uğraşır. Toplumların kendilerini güvence altına almak adına kurucu ve 
denetleyici, rasyonel bir otoriteye ihtiyaç duyduklarını; bu anlamda bilinçli amaçları 
ile önce anayasayı ve sonra düzeni oluşturduklarını ileri sürer. Bu düzen yani kurumsal 
yapı da karar birimlerinin faaliyetlerini şekillendirir (Aktan, 2018, s. 159-160). Kurucu 
rasyonelliği benimseyen iktisat okullarında piyasalar, neo-klasiklerin gördüğü gibi, sadece 
etkin kaynak dağıtımına aracılık eden yerler değil, aynı zamanda karar birimlerinin 
bireysel özgürlüklerini kullandıkları ortamlar olarak da görülmüştür. Bireyin hatalı 
kararlar almasını eksik bilginin varlığına dayandıran Hayek, tam bilgi varsayımının geçerli 
olamayacağını, bilginin ancak zaman içerisinde edinilen tecrübelerle birlikte artabileceğini 
kabul ettiğinden, eksik bilgi sahibi bireyin tasarladığı düzenlerin de kusurlu olacağını iddia 
etmiştir (Aktan, 2018, s. 222-223).9

Heterodoks iktisatçıların genellikle atıfta bulunduğu sınırlı rasyonellik ise Herbert Simon 
tarafından ortaya atılmıştır. Sınırlı rasyonellik, homo-economicusun maksimizasyon ve 
minimizasyon koşullarının gerçek karar süreçlerinde sağlanmayacağını ileri sürerek, bilgi 
eksikliği, hesaplama yeteneğinin kısıtlı olması, öngörü becerisindeki kısıtlar gibi fizyolojik 
ve psikolojik sınırlar gerekçe göstererek optimize etme becerisini sınırlar; yeterince iyi 
seçime dikkat çeker (Simon, 1955, s. 101).10

3.2.1. Avusturya İktisatçıları

Avusturya iktisat okulunu hem Ortodoks hem de Heterodoks iktisat içerisine dâhil 
etmek mümkündür.11 Bu okul bir yandan homo-economicus varsayımını benimsemiş ve 
özellikle girişimcilerin kişisel çıkar maksimizasyonu amacı ile daha rasyonel davrandıklarını 

9	 Hayek’in	düzen	hakkındaki	görüşlerini,	ortaya	attığı	 taxis	ve	cosmos	kavramları	arasındaki	
fark	üzerinden	görmek	mümkündür.	Avusturya	iktisat	okulunda	eksik	bilgi	kabulü,	bireyler	için	
geçerli	olduğu	kadar	siyasi	otoritelere	de	atfedilmiş	bir	özelliktir.	Bu	bağlamda	Hayek’in	taxis	
kavramı	kusurlu	düzenler	yani	devlet	 için	kullanılmıştır.	Öte	yandan	cosmos,	kendiliğinden	
ortaya	çıkan	düzenleri	ifade	eder	ki	bu	düzen,	görece	daha	hatasızdır,	piyasalar	bunun	örneği	
olarak	verilmiştir	(Aktan,	2018,	s.	223).	Dolayısıyla	piyasa,	devletten	daha	başarılı	görülmüş,	
ancak	yine	de	kusurları	görmezden	gelinmemiş	ve	koordinasyon	problemleri	kabul	edilmiştir.

10	 Sınırlı	 rasyonellik	 ve	 ekolojik	 rasyonellik,	 en	 çok	 davranışsal	 iktisat	 ile	 anıldığından	 ilgili	
başlığın	altında	konunun	tamamlanması	daha	uygun	görülmüştür.

11	 Avusturya	iktisat	okulunun	Ortodoks	iktisat	sınıfında	yer	almasında	homo-economicus	kabulü	
kadar	önerdiği	metodolojiler	ve	piyasa	güveni	açısından	yerleşik	iktisada	daha	yakın	durması	
etkili	olmuştur	(Yay,	1993,	s.	35-36).
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iddia etmiştir. İlk olarak Mises’in rasyonel faaliyetler için tanımladığı praksiyoloji terimi 
de bu yakınlıkta belirleyici olmuştur (Melé ve Cantón, 2014, s. 16). Diğer yandan insanın 
sınırlı bilgi ve sınırlı bilişsel yeteneklerin varlığını da kabul etmiş olan bu iktisadi okul, 
sınırlı rasyonelliği de kabul etmiştir. Bu görüşün ardında kusurlu akıl ve irade ile dağınık, 
tutarsız ve eksik bilgi ve ayrıca piyasalarda için de iletişim ve koordinasyon sorunları vardır. 
Böyle bir iktisadi ortam karmaşıklık, risk, belirsizlik ve dengesizlikleri barındırır (Alada, 
2012, s. 309; Hayek, 1994, s. 26; Pagano, 2007, s.22). Aynı zamanda neo-klasiklerin araçsal 
rasyonelliğinden başka bir farkı da bireylerin tercihlerinin değişime açık ve istikrarsız 
olabileceği, bu anlamda bireylerin yanılabileceği öne sürülerek; bilimsel ve gerçek iktisat 
ayrımı yapılmıştır (Melé ve Cantón, 2014, s. 16-17).

3.2.2. Keynes

Keynes’in “Genel Teori”sine bakıldığında, devlet mükemmel değil ama görece daha 
rasyonel, spekülatörler daha uyanık, karar birimleri sezgisel, yönlendirilmeye açık olarak 
görülmektedir. Bu anlamda Keynes’te ne homo-economicus vardır ne de rasyonel beklentiler 
teorisi geçerlidir. Kusurlu rasyonellik altında ekonomiler, eksik istihdamda dengeye gelir 
ki Keynes’e göre ekonominin genel durumu budur. Keynes, iktisadi faaliyetlerde psikolojik 
motivasyonların rol oynadığını fark etmiştir. Bireyler spekülatörler tarafından sezgisel 
motivasyonları yani para yanılsaması, orantısız ağırlıklandırılan iyimser-kötümser 
beklentiler, açgözlülük, korku-panik, sürü psikolojisi gibi rasyonellik dışı motivasyonlarla 
davrandıklarından yönlendirilebilmektedirler. Rasyonel olmayan böylesi faaliyetler ise 
kapitalizmi anlık ve kaçınılmaz dalgalanmalara maruz bırakmaktadır. Neyse ki devlet 
rasyoneldir, bu sayede ekonomik aksaklıkları düzeltebilmektedir. Keynes ekonomiyi 
rasyonel olmayan hayvani güdülerin yönlendirdiğini ileri sürerken işsizlikten enflasyona, 
tüketimden yatırıma pek çok alandaki iktisadi tutumlardaki psikolojik yasaların, yani 
mantıklı olanın değil; gerçekte olanın üzerine teorisini kurmuştur (Keynes, 2010).12

3.2.3. Yeni Keynesyenler

Yeni Keynesyenler, iktisadi birimlerin kişisel çıkar maksimizasyonuna uğraştıklarını 
dolayısıyla rasyonel olduklarını kabul ederler. Ancak eksik bilgi, koordinasyon problemleri 
ve eksik rekabet nedeni ile rasyonel davranışın da tek başına yetersiz olacağı kabul 
edilmiştir (Sarıipek ve Kesici, 2010, s. 3-8).13 Yeni Keynesyenler, Keynes’in aksine, rasyonel 

12	 Hayvani	 güdüler	 (animal	 spirits)	 tabiri	 ilk	 olarak	Keynes’in	Genel	Teorisi’nde	kullanılmış,	
Keynesyenler	tarafından	da	benimsenmiştir.	Bu	terim,	karar	birimlerinin	dinamik	ve	değişken	
düşünsel	 süreçleri	 için	 kullanıldığından,	 özellikle	 belirsizliğin	 olduğu	 durumlarda,	 sadece	
iktisadi	 motivasyonların	 etkili	 olmayacağını	 ifade	 eder.	 Hayvani	 güdüler	 ekonomilerde	
güven,	 adalet,	 sosyal	 normlar,	 para	 yanılsaması	 ve	 toplumsallığın	 etkisini	 ifade	 eder.	
Kararlarda	psikolojinin	de	etkili	olduğunu	bununla	birlikte	sezgilere	dayalı	karar	stratejilerinin	
benimseneceğini	de	kabul	etmek	anlamına	gelir	(Akerlof	ve	Shiller,	2009,	s.	24-26).

13	 Piyasada	aksaklıklarının	gerekçesi	olarak	ücret	ve	fiyat	katılıkları,	işlem	maliyetleri,	bunların	
yarattığı	şoklar	öne	sürülmektedir.	Yine	bu	sorunların	da	temelinde	menü	maliyetleri,	sözleşme	
ve	 zaman	 sorunu,	 eksik	 rekabet,	 koordinasyon	problemi,	 içerdekiler-dışardakiler	 sorunu	ve	



85

Aynı İktisat, Farklı Rasyonellik: İktisadi Okullar İçin Bir Karşılaştırma

beklentiler teorisini kabul ederler ancak rasyonel beklentilerin sadece parasal değişimleri 
öngörmeye yarayacağını; talep dalgalanmalarının ise öngörülemez olduğu gerekçesi ile 
rasyonelliğin yetersiz kaldığını ileri sürerler.14 Her ne kadar bu okulda karar birimleri 
rasyonel kabul edilse de bir bireyin rasyonel davranması için diğer tüm bireylerin istisnasız 
rasyonel davranacağına yönelik inancı olmalıdır. Aksi halde bireyler irrasyonel davranacak, 
buna bağlı olarak piyasa talebi dalgalanacak ve tam rekabet koşulları sağlanamayacaktır 
(Büyükakın, 2007, s. 22-29). Yeni Keynesyenler ayrıca karar birimlerinin sezgisel 
davrandığını kabul eder ancak bunu rasyonel bir tercih olarak değerlendirir çünkü böylesi 
yöntemlere başvurmak karar verme maliyetini minimize etmenin de bir yolu olarak 
değerlendirilmiştir (Dosi vd., 2017).

3.2.4. Post-Keynesyenler

Karar birimlerinin davranışlarını daha gerçekçi olarak ele almayı ve açıklamayı 
amaçlayan Post-Keynesyen iktisatçılar, karar birimlerinin rasyonel olduğunu kabul 
eder. Ancak bu neo-klasik iktisadın rasyonelliğinden daha ılımlı bir derecededir (Esen 
ve Kostakoğlu, 2016, s. 104). Piyasaların kusurlu çalıştığı Post-Keynesyenlerce de kabul 
edildiğinden karar birimleri rasyonel inançlara sahip olsa bile -ki Kregel bu birimler için 
rasyonel ruhlar ya da güdüler (rationality spirits) ifadesini kullanmıştır- makroekonomik 
kısıtlar nedeniyle karar birimleri rasyonel öngörüler de bulunamayacaktır. Belirsizlik 
iktisadi ortamların genel ifadesidir. Belirsizliğe verilebilecek en iyi tepki ise Kregel (1987) 
tarafından hayvani güdülerin kullanılması olarak ifade edilmiştir. Bu anlamda Post-
Keynesyenler hakkında farklı iki değerlendirme söz konusudur. İlk kaynağa göre bu okulun 
rasyonellik anlayışı, belirsizlik ve bilgi sorunu da kabul edilerek bireylerin inançlarına 
değil, akıl yürütme ile sonuç çıkarabilme, olasılık tayin edebilme kapasitesine atfedilmiştir 
(Kregel, 1987, s. 520-522). İkincisi ise bu okulu, Keynes ve diğer Keynesyenler gibi sınırlı 
rasyonellik sınıfında görür. Çünkü karar birimlerinin karar aldığı çevre belirsizliğe tabidir 
ki bu da şokları kaçınılmaz kılar. Geleceği öngörmek için kullanılan bilgi eksik, kusurlu ve 
şaibelidir. Bu nedenle aynı iktisadi koşullar altında dahi karar birimleri farklı beklentiler 
geliştireceğinden farklı kararlar ortaya çıkacaktır (Cin, 2012, s. 12-14).

histerisiz	etkisinin	gösterildiği	bilinmelidir	(Sarıipek	ve	Kesici,	2010,	s.	3-8;	23-24).
14	 Yeni	Keynesyen	 iktisadın	 temsilcilerinden	Stiglitz,	Savage’in	büyük-küçük	dünya	ayrımına	

dayanarak	küçük	dünya	 teorilerini,	 büyük	dünyaya	uyarlamanın	krizlere	yol	 açacağını	 ileri	
sürer.	Çünkü	Savage,	 büyük	dünyalarda	karar	birimlerinin	optimal	 seçimi	yapabilmesi	 için	
gereken	 tüm	 koşulların	 sağlanamayacağını	 ileri	 sürmüştür.	 Küçük	 dünyadan	 kasıt,	 karar	
birimlerinin	ilgili	tüm	alternatifleri,	sonuçları	ve	olasılıkların	bilindiği	ve	geleceğin	kesin	olarak	
öngörülebildiği	durumdur.	Böylece	bir	problem	için	en	uygun	çözüm	tespit	edilebilir.	Büyük	
dünya	 ise	 rasyonel	karar	 teorilerini	 ihlal	eden	 ilgili	bazı	bilgilerin	eksik	olduğu	bu	nedenle	
tahmin	edilmesi	gereken	ve	geleceğin	belirsiz	olduğu	durumdur	(Gigerenzer	ve	Gaissmaier,	
2011,	 s.	 453).	 Bu	 tanımlamalara	 bakıldığında	 Savage’in	 dünyalar	 ayrımı,	 büyük	 dünya	 ile	
gerçek	 dünyayı,	 küçük	 dünyalar	 ile	 de	 kusursuz	 rasyonellik	modellerinin	 ütopik	 dünyasını	
betimlemiştir.
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3.2.5. Kurumcu İktisat

Kökenleri 20. yüzyılın başlarına dek uzanan kurumcu iktisat, bireyin davranışlarını 
ve iktisadi faaliyeti alışkanlık, içgüdü, inanç ve irade gibi unsurların oluşturduğunu öne 
sürmekte ve kurumların tüm bu unsurların ürünü olarak oluşturulduğunu vurgulamaktadır 
(Bilir, 2018, s. 11). Kurumcu iktisatçıların analizlerinin başlangıç noktası belirsizlik ve 
sınırlı rasyonelliktir. Ayrıca insanların sahip oldukları inançların, faaliyetlerini motive 
eden önemli unsurlardan olduğu ileri sürülmektedir (Demir, 1996, s. 68). Tabi burada 
bir ayrım yapmak gerekir. Orijinal kurumcu iktisat, rasyonelliği tamamen reddederken; 
yeni kurumcu iktisat bireylerin rasyonelliğinden ziyade, kurumsal uyumu esas alan bir 
rasyonellik tanımını benimsemiştir. Bu açıdan yeni kurumculardan bazıları neo-klasik 
iktisadın kişisel çıkar maksimizasyonu ve marjinallik ilkesini kabul etmiş (Dequech, 2006, 
s. 109-111); bazıları da sınırlı rasyonelliğe daha yakın bir duruş sergilemişlerdir (Özcan, 
2011, s. 298). Bu anlamda orijinal kurumcu iktisat, sınırlı rasyonelliği;15 yeni kurumcu 
iktisat ise kurucu rasyonalizmi benimsemiştir.16 Öte yandan hem orijinal hem de yeni 
kurumcuları evrimci rasyonellik içerisinde de telaffuz edebilmek mümkündür çünkü her 
ikisi de tarihselliğe önem vererek, iktisadi yaşamı dinamik bir süreç olarak değerlendirirler 
(Aktan, 2018, s. 218). Bu dinamik süreçten kasıt, bireylerin kurumlarla olan ilişkisidir. 
Neo-klasik iktisada önemli eleştiriler ve düzeltmeler getiren iktisat ekollerinden kurumcu 
iktisat, neo-klasik iktisadın soyut birey tanımlamasına karşı çıkarak, bireyin toplumun bir 
üyesi olduğu tezinden hareketle ait olduğu kültüre uygun davranacağını öne sürmüştür. 
Kurumcu iktisada göre davranışlar daha geniş bir bakış açısı ile değerlendirilmeli; 
toplumsal, tarihsel, kültürel etkenlerin rolü olduğu kabul edilmelidir. Çünkü bu unsurların 
meydana getirdiği kurumlar iktisadi faaliyetleri belirleyerek, iktisadi performansı 
etkilemektedir (Bilir, 2018, s. 12-16). Dolayısıyla değişen kurumlar, iktisadi faaliyetleri 
de değiştireceğinden neo-klasik teorinin evrensel yani her zaman her yerde geçerli olan 

15	 Veblen,	 kurumların	 rasyonelliğe	 etkisini	 tanımlayarak,	 benimsediği	 Simon’ın	 sınırlı	
rasyonellik	 teorisinin	gelişmesine	katkı	sağlamıştır	 (Parada,	2001,	s.	49).	Kısıtlı	yetenek	ve	
kaynak	sorununu	çözmek	adına	başvurulan	alışkanlıkların	rol	aldığı	kararlarda	ise	rasyonellik,	
sınırlara	 tabi	 olacaktır	 (Pagano,	 2007,	 s.	 28-29).	 Alışkanlıklar,	 rasyonelliği	 sınırlandırdığı	
kadar	öngörülebilirlik	ve	düzenlilik	de	tayin	etmekte,	toplumların	akılcı	tepkiler	göstermesine	
yarar	sağlamaktadır.	Bu	nedenle	düzene,	gelenek	ve	kurumlara	ihtiyaç	duyulur	(Alada,	2012,	
s.	87).

16	 Kurumcu	 iktisadın	 kurucu	 rasyonalizm	 kategorisinde	 değerlendirilmesinin	 nedeni	 doğal	
düzen	fikrine	karşı	olmalarından	ileri	gelmektedir.	Çünkü	bu	iktisadi	düşünceye	göre	kurumlar	
kendiliğinden	ortaya	 çıkmaz;	 toplumun	 ihtiyaçları	 doğrultusunda	 toplum	 tarafından	bilinçli	
faaliyetlerce	 ortaya	 çıkarılır.	 Burada	 öne	 çıkarılan	 husus,	 bireyin	 faaliyetlerini	 yönlendiren	
temel	unsurun,	kişisel	çıkar	maksimizasyonu	değil;	kurumlar	olmasıdır.	Bu	kurumlardan	biri	
olan	devlet	ise	doğal	düzen	fikrinin	aksine	uyumu	sağlayacak	en	önemli	güçtür	(Aktan,	2018,	
s.	202-210).	Fayda	elde	etme	amacı	pek	tabii	ki	bu	düşüncede	de	esastır.	Ancak	fayda	kişisel	
uğraşlar	 sonucunda	 değil,	 toplumun	 seçtiği	 kurumların	 bireylere	 sağladığı	 fayda	 üzerinden	
değerlendirilir.	 Eğer	 bireyler	 kurumlardan	 fayda	 sağlamıyorsa	 yani	 kurumlar,	 piyasanın	
eksik	ve	asimetrik	bilgi,	asil-vekil,	ahlaki	 tehlike	ve	 ters	seçim	sorunlarını	çözemiyorsa,	bu	
kurumların	yerini	yenileri	alacaktır	(Hill	ve	Myatt,	2017,	s.	408).
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yasaları, değişim içerisindeki bu dinamik yapıyı anlamakta yetersiz kalacaktır (Demir, 
1996, s. 65-67).

3.2.6. Davranışsal İktisat

Tam rasyonellik sınırsız bilişsel yetenek gerektirir. Homo-economicus da bu 
doğrultuda tüm matematiksel problemleri ne kadar zor olsa da hesaplayabilen efsanevi 
bir karar birimidir. İnsanlar ise gerçekte bundan farklıdır; bilişsel yetenekleri oldukça 
sınırlıdır. Bu sebepten ötürü, insanların karar verme davranışları tam rasyonaliteye 
uygun gözükmemektedir (Selten, 2002, s. 14). Davranışsal iktisat, sınırlı rasyonaliteyi 
ileri sürer. Sınırlı rasyonellik, prosedürel belirsizlikle başlar (Dequech, 2006, s. 125). Karar 
birimlerinin marjinde düşünerek, optimal tercihlerde bulunmayacakları iddia edilir. Bu 
iddia karar birimlerinin, belirsizliğe maruz kaldıklarını, zaman ve bilginin kısıtlı ve maliyetli 
olmasından ötürü sezgisel davranarak, kısa yoldan karara verme niyetinde olduklarını, 
yani pratik ve yeterince tatmin edici tercihler alacaklarını öne sürer (Simon, 1955; Simon, 
1972). Ana akım iktisadın aksine burada kararların sonuçlarının rasyonelliği değil, tüm 
karar süreci konu edinilir. Amaç kararların ardındaki sistematik yasaları bulmaktır ki bu, 
ekonomi ve psikoloji ortaklığında disiplinler arası çalışmalara izin vermiştir.

Sınırlı rasyonellik, irrasyonellik demek değildir; ana akım iktisadın rasyonellik 
normlarının tam sağlanmaması demektir (Selten, 2002, s. 15). Nitekim karar birimleri, 
açıkça üstün bir seçenek olduğunda rasyonel karar alabilmekte ancak belirsizlik devreye 
girdiğinde sezgisel olarak yanlı sistematik tercihler ile teoriye aykırı davranmaktadır 
(Simon, 1955, s. 101-105). Simon psikolojik bulgulara dayanarak optimizasyon sürecine 
karşı çıkmış; insanların karmaşık süreçlere uyacağını varsaymanın hatalı bir yaklaşım 
olduğunu öne sürmüş; bireylerin hangi koşul ve ölçülerde basitleştirme kullandıklarının 
ampirik olarak belirlenmesini ise kullanışlı modeller için zorunlu görmüştür (Simon, 
1955, s. 99-104; Simon, 1972, s. 172). Simon, optimizasyon-maksimizasyon teorisinin 
yerine tatmin edici prensibini benimsemiştir (Simon, 1972, s. 164). Sınırlı rasyonelliğin 
temel unsurları, arama ve yeterli düzeyde memnun olmadır. Belirsizlik koşullarında bir 
çözüm aramak maliyetli olduğundan bireyin karar kriteri, optimizasyona uygunluk 
değil; tatmin edecek alternatifi bulmak ve seçmek üzerinedir. Birey ihtiyaç ve hedeflerini 
yeterince karşılayan bir alternatif bulduğunda arama sürecini sonlandıracaktır (Maldonato 
ve Dell’orco, 2010, s. 107). Sınırlı rasyonellik varsayımı, bireyin sınırlı kaynaklarından 
beslenir (Hill ve Myatt, 2017, s. 51).

Sınırlı rasyonellik olgusunu bir adım öteye götürerek, bilişsel sınırların esasen karar 
sürecini daha pratik-kullanışlı hale getiren avantajlar olduğunu ileri süren ekolojik 
rasyonellik anlayışına da değinmek gerekir. Bu rasyonellik, çevre ve bilişsellikleri eşleştirerek, 
uygun kararı aramayı ifade eder (Gigerenzer, 2002, s. 37). Ekolojik rasyonellik, çevresel 
koşulların belirlenmesine yönelik uğraşını hem matematiksel analizler hem de bilgisayar 
simülasyonlarını içeren çalışmalarla gerçekleştirerek karar mekanizmalarını inceler. 
Ekolojik rasyonellik, prosedürel rasyonelliğin perspektifini genişleterek, karar birimlerinin 
maruz kaldığı sınırların yanı sıra, bu sınırlara uygun stratejilerin de sınırlar tarafından 
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sağlandığını ileri sürer ki avantaj budur. Ayrıca bilişsel mekanizmaları araştırırken 
öğrenme yoluyla adapte olmayı da ele alır. Sadece mantığa uygun değil, çevreye uygun yani 
ekolojik olarak iyi çalışan stratejileri araştırarak, sınırlar ve çevre arasında bağlantı kurmayı 
da mümkün kılar (Todd vd., 2000, s. 376-383) . Ekolojik rasyonellik, mantıksal kurallara 
uygun ve tutarlı davranmayı dışlamaz ancak mantık tanımı, sezgisellerin kullanımına 
izin verir bu nedenle salt akla dayalı rasyonelliğin mantığından ayrılır (Gigerenzer ve 
Gaissmaier, 2011, s. 456-458).

4. Sonuç

Rasyonellik kavramı oldukça eskiden bu yana kullanılmakta, hakkındaki tartışmalar 
o zamandan şimdiye devam etmektedir. Filozoflar bilgiye erişme aracı olarak rasyonelliğe 
görev yüklerken, iktisatçılar tercihleri açıklamak üzere rasyonelliğe başvurmuşlardır. 
İktisadi okullar rasyonelliğe dair farklı görüşlere sahiptir. Bunun temelinde benimsedikleri 
rasyonellik tanımının ait olduğu felsefi ekolün etkileri görülebilir. Ortodoks iktisat, 
rasyonalizm ekolünden etkilenerek, evrensel tercihleri rasyonellik aksiyomları ile 
sınırlarken; Heterodoks iktisat, rasyonelliğin sınırlı olduğunu ileri sürmüş; bilgi, 
işlem maliyetleri ve belirsizliği iktisadi modellere dâhil ederek, kusursuz rasyonellik 
aksiyomlarının ihlal edileceğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda önerilen politikalar pek tabi 
değişiklik göstermektedir. Ortodoks iktisat çözüm üretmekten ziyade ideal bir sistemi 
betimleyen teoriler ortaya koymuştur. Örneğin, beklenen fayda modeli, Bayesyen olasılık 
güncellemesi, etkin piyasalar hipotezi, rasyonel beklentiler hipotezi dengedeki bir iktisadi 
sistemi ve rasyonel tercihleri açıklar. Öte yandan gerçek piyasalar dengede değildir; 
oluşan durgunluklar, balonlar bir yana bireysel tercihler de sistematik olarak rasyonellik 
varsayımını ihlal eder. Bunun temelinde insanın psikolojik motivasyonlarla, toplum 
kurumunun normlarına uygun stratejiler ile hareket etme eğiliminde davranması vardır. 
Bu bağlamda sınırlı rasyonellik öne çıkmaktadır. Ana akım iktisat içerisinde Keynes’in 
önermelerinin işaret ettiği ve kurumcu iktisadın sıkça referans verdiği sınırlı rasyonellik, 
şimdilerde davranışsal iktisat ile daha popüler bir hale gelmiştir.

Karar birimlerinin seçimleri ve beklentileri rasyonel değilse, sistem dengeye 
yönelmeyecektir. Bu anlamdaki politika yapıcılar için rasyonel strateji, karar sürecine 
etki eden psikolojik motivasyonları anlamak, bilişsel ve çevresel kısıtların farkında olarak 
karar çevresine uygun teşviklerle müdahale etmek olmalıdır. Ancak bu müdahale, karar 
birimlerini zorlamamalı, onlara bir maliyet yüklememelidir. Buna davranışsal iktisatta 
seçim mimarisi denir. Rasyonellik tanımının bugünkü rolünde davranışsal iktisadın 
payı büyüktür. Karar birimlerinin sınırlı rasyonel olduklarının kabul edilmesi ile birlikte, 
hükümet politikaları da bu yönde değişmiş; davranışsal iktisat Türkiye’de de kendine yer 
edinmiştir. Gelişmiş ülkelerde örnekleri olmakla birlikte Türkiye’de bu anlamda gelişmeler 
sağlanmıştır. 2017 yılında ekonomi bakanı Nihat Zeybekci önderliğinde Türkiye’de ilk 
“Davranışsal Kamu Politikaları Birimi” kurulmuştur. Bu doğrultuda 2017 yılında bir yayın 
hazırlanmış; ekonomi bakanlığı, “Kamu Politikası Tasarımında Davranışsal Yaklaşım” 
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isimli bir yayın ile hem bu konunun önemini göstermiş hem de kamu politikası tasarımında 
davranışsal iktisadın ve deneysel bulguların nasıl kullanılacağına dair bir aksiyon planı 
paylaşmıştır. 2019 yılında ise ticaret bakanı Ruhsar Pekcan davranışsal iktisadın politika 
tasarılarında önemini dile getirmiş; 2019 yılında “1. Ulusal Davranışsal Kamu Politikaları 
Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de ilk kez resmi olarak uygulanan dürtme 
politikası (seçim mimarisi), başarılı sonuçlar vererek ihracat destek başvurularının 
artmasına hizmet etmiştir. Her ne kadar homo-economicus mükemmel rasyonel 
olduğundan yönlendirilmeye ihtiyaç duymasa da kurumlar, iktisadi birimlerin tercihleri 
üzerinde etkilidir ve sınırlı rasyonel bireylerin doğru yönde motive edilmeye ihtiyacı 
vardır. Bu nedenle rasyonelliğin bu çalışmada gördüğümüz gibi farklı varsayımları ve 
dolayısıyla iktisat teorilerini beraberinde getirdiği anlaşılarak, modeller gerçek deneyimler 
ile sınanarak, ihtiyaç duyulan pratik akıl biz karar birimlerine sunulabilir; böylece daha 
arzu edilen ve öngörülen sonuçlar elde edilebilir.
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