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KISALTMALAR LİSTESİ
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ÖNSÖZ

İktisadi konulara bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artan bir ilgi 
var. Bu durum yazılı ve görsel basında bu konulara verilen ağırlıktan da gözle-
nebilir. Basında yer alan haberlerin büyük bir bölümünü de doğrudan veya do-
laylı olarak iktisadi konularla ilişkilendirmek mümkün. Bu ilgi artışının izleri 
akademik düzlemde de görülmekte. İktisat bölümlerinin ve bu bölümlerde öğ-
renim gören öğrencilerin sayısı çok yüksek düzeye ulaştı. İktisat, önemli bir bi-
lim dalı olarak dünyanın çeşitli üniversitelerinin temel bölümleri arasında yer 
alıyor. 1969 yılından bu yana iktisat dalında Nobel ödülü verilmesi ve iktisa-
dın bu ödül kapsamındaki tek sosyal bilim dalı olması, bu bilim dalının küresel 
düzlemde ulaştığı konumun bir göstergesi sayılabilir.

İktisadın ulusal ve uluslararası düzlemlerde yükselen konumuna koşut ola-
rak bu bilim dalı giderek artan eleştirilerle karşılaşmaktadır. Burada bu eleşti-
rilerin sadece birkaçını vermekle yetineceğim.1 Modern anlamda iktisadın bir 
bilim dalı olarak ortaya çıkış temellerinin 18. yüzyılın son çeyreğinde atılma-
ya başlandığı söylenebilir. Bu bilim dalının kurucuları sayılan iktisatçıların 19. 
yüzyıl boyunca yaptıkları çalışmalar siyasal iktisat şemsiyesi altında değerlendi-
rilebilir. Bu iktisatçılar genelde, kişi başına geliri artırmak ve toplumsal refah se-
viyesini yükseltmek için ekonomik gelişmeyi hızlandırma ve sürdürmenin yol-
ları üzerinde odaklanmışlardı. Siyasal iktisat yaklaşımı kısır ve aşırı bir uzman-
laşma yerine diğer toplum bilimleri ile yakın işbirliğini yeğleyerek ekonomik 
ve bunun da ötesinde toplumsal gelişmeyi tarihsel, sosyal ve siyasal boyutla-
rıyla bütüncül bir yaklaşımla inceleme yolunu seçmişti. Bu yaklaşımdan ilk ko-

1 İktisat eğitimine ilişkin görüş ve eleştirilerimi son otuz yılda çeşitli ortamlarda dile getrdim. Bkz. ör-
neğin Şenses (1986, 2007, 2007a, 2008 ve 2013).
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puş 19. yüzyılın sonlarına doğru sosyoloji ve siyaset bilimi başta olmak üzere 
kimi sosyal bilim alanlarının ayrı birer akademik disiplin olarak ortaya çıkma-
sıyla meydana geldi. İktisadın diğer sosyal bilimlerden ayrışması neoklasik ik-
tisadın yükselişiyle hızlanarak devam etti. 1930’lu yıllara damgasını vuran Bü-
yük Buhran, hemen ardından patlak veren İkinci Dünya Savaşı ve savaş sonra-
sında yeni bir bilim dalı olarak ortaya çıkan kalkınma iktisadı bu yükselişe bir 
süre için gem vurdu. Neoklasik iktisat 1960’lı yılların ortalarında yeniden yük-
selişe geçti ve 1980’lerin başında hız kazanan ve serbest piyasalar/serbest dış ti-
caret ikiz amacı öncülüğünde gelişen neoliberal küreselleşme sürecinde yeni bir 
ivme kazanarak tartışmasız hâkim, birçok gözlemciye göre hatta ‘tek’ iktisat ko-
numuna ulaştı.

Bu süreçte, neoklasik iktisat ve neoliberalizm, yakın bir karşılıklı etkileşim 
içinde birbirini besleyen bir ikili oluşturdu. ABD başta olmak üzere birçok Ba-
tı üniversitesinde kalkınma iktisadı, iktisadi düşünceler tarihi, iktisat tarihi, ça-
lışma ekonomisi gibi akademik disiplinler önemsizleştirildi ve iktisat program-
larının dışına itildi. Bu eğilim, ABD’den Birleşik Krallık ’a ve diğer Batı ülkeleri-
ne, daha sonra Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelere doğ-
ru hızla yayıldı.

Neoliberalizm-neoklasik iktisat ilişkisine eşlik eden bir diğer unsur, gerek 
iktisat eğitimi gerekse iktisat araştırma alanında nicel yöntemlerin giderek ağır-
lık kazanması oldu. O kadar ki, örneğin özellikle lisansüstü programlarda mak-
roekonomi ve mikroekonomi dersleri âdeta ileri matematiğin birer alt dalı hali-
ne geldi. Bu süreç, iktisadın bir sosyal bilim olmaktan giderek uzaklaştığı yolun-
daki kaygıların artmasına yol açtı. Türkiye’de İngilizce eğitim veren iktisat bö-
lümlerinde ABD’den ithal edilen ders kitaplarının, ABD ekonomisinden alınan 
örneklerle aynen okutulması, bu “tek iktisat” yaklaşımının genç beyinlere ka-
zınmasında önemli bir rol oynadı. Türkçe iktisat ders kitapları da çok büyük öl-
çüde aynı yaklaşım ve içeriği ders programlarına taşıdı. Bugün gelinen noktada, 
Türkiye’nin önde gelen iktisat bölümlerini, ders programları ve içerikleri açısın-
dan ABD’dekilerden ayırt etmek iyice zorlaştı.

Lisansüstü eğitimlerini ABD’de tamamlamak isteyen başarılı iktisat mezun-
larının burs alabilmeleri, yüksek matematik, reel analiz, diferansiyel/türevsel 
denklemler gibi matematik derslerini başarıyla tamamlamış olmaları önkoşu-
luna bağlanmaya başladı. Bu amaca yönelen iktisat öğrencileri için matematik-
te yan dal veya çift-ana dal yapmak bir tercih nedeni oldu. Türkiye’de, İngilizce 
eğitim veren bazı iktisat bölümlerinin lisansüstü programlarında iktisat mezun-
ları yerine istatistik, matematik ve mühendislik mezunları çoğunluk kazanma-
ya başladı. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde nicel yöntem kullanımı, özellik-
le bu bölümlerde âdeta “olmazsa olmaz” koşul haline geldi.

ABD’de başlayan ve diğer ülkelerle birlikte Türkiye’de de yaygınlaşan bu 
yaklaşımlar, doktoralarını yurtdışında tamamlayanlar başta olmak üzere aka-
demik iktisatçılar tarafından araştırma/yayın alanına da taşındı. Araştırmalar-
da kullanılan nicel yöntemin ve/veya soyut modelin sofistikasyon/karmaşık-
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lık derecesi birçok durumda araştırılan konunun önüne geçti. Öğretim üyele-
rinin atama ve yükseltme ölçütlerinin dış yayın kıstasına bağlanması araştırma 
gündemini yerel bağlamdan koparıp yabancı dergilerin gündemine kaydırdı. Bu 
dergilerin birçoğunun nicel yöntem kullanımını neredeyse önkoşul olarak be-
lirlemiş olması, nicelleşme akımına ivme kazandıran güçlü bir unsur oldu. Bu 
süreçte iktisadın, çok-disiplinli bir yaklaşım içinde diğer sosyal bilimlerle işbir-
liği olanakları iyice tıkanmış oldu.

Bir akademik disiplin olarak iktisada yöneltilen bir diğer önemli eleştiri, yu-
karıdakilerle doğrudan bağlantılı olarak, bu bilim dalının toplumsal gündem-
den kopukluğu ve bunun doğal bir sonucu olarak, sorun çözücü bir özellik ka-
zanamamış olmasıdır. İşsizlik, yoksulluk, gelir eşitsizliği başta olmak üzere top-
lumsal sorunlara kalıcı bir çözüm üretilememiş olması iktisadın toplumsal so-
runlara uzak kalışıyla ilişkilendirilmektedir. İktisatçıların, birkaç istisna dışın-
da 2008 küresel krizinin ortaya çıkışını öngörememiş olması bu yöndeki eleş-
tirilerin daha da artmasına yol açmıştır. Aynı bağlamda, örneğin, en yetkin ik-
tisatçıları istihdam ettiği söylenen IMF’nin, her yıl Nisan ayında üye ülke eko-
nomilerine ilişkin yayınladığı tahminlerde, 1999-2014 döneminde, bir sonra-
ki yılda milli gelirin düştüğü 220 olaydan hiçbirini öngöremediğine işaret edil-
mektedir.2 Türkiye’de akademik iktisat alanı da, yukarıda ana hatlarıyla özetle-
nen sorunlardan doğrudan etkilenmekte ve bu sorunları bünyesinde barındır-
maktadır.

Yukarıdakilere ek olarak, Türkiye bağlamında iki önemli sorundan daha 
bahsetmek isterim. Bunlardan birincisi, son yıllardaki artışa karşın, diğer sos-
yal bilim alanlarında olduğu gibi, iktisat alanında da ülkeler bazında karşılaş-
tırmalı araştırmaların sayıca yetersiz olmasıyla ilgilidir. İkinci sorun ise, eği-
tim diliyle ilgilidir. Eğitim dilinin Türkçeyle karma veya tümüyle İngilizce ol-
duğu iktisat bölümlerinin sayısı hızla arttı, hatta eğitim dilinin Fransızca oldu-
ğu bir iktisat bölümümüz dahi var. Çeşitli yararlarına karşın yabancı dille eğiti-
min çeşitli sakıncaları genellikle göz ardı ediliyor. Bunların başında eğitim ka-
litesiyle ilgili sakıncalar geliyor. Sadece öğrencilerin değil, öğretim elemanları-
nın da yabancı dile hâkimiyetinin her durumda yeterli düzeyde olmadığı bili-
niyor. Bu durumda dil sorunu, bilginin öğrenciye ulaşmasını engelleyen ve eği-
tim kalitesini düşüren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. İngilizceye hazırlık eği-
timinin çok iyi verildiği üniversitelerimizde bile, öğretim üyelerinin, özellik-
le karmaşık konular işlenirken öğrencilerden, “bir de Türkçe anlatır mısınız?” 
isteğiyle karşılaşmaları bu konudaki engellere işaret etmektedir. Yabancı dille 
eğitim veren bölümlerden mezun olanlar girdikleri iş sınavlarında da çeşitli so-
runlarla karşılaşmaktadır. Kişisel deneyimlerim, aynı konunun İngilizce yeri-
ne Türkçe anlatımının önemli bir zaman tasarrufu sağladığını gösteriyor. Ya-
bancı dille eğitimin Türkçe bilim dilinin gelişememesi gibi uzun dönem sakın-
caları da var. Yukarıda öne sürülen sakıncalar bu kitabın Türkçe yazılması ka-
rarımda etkili oldu.

2 The Economist’e dayanarak International New York Times, 11 Mart 2016.
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Yabancı dille eğitim sorununun giderilebilmesi için aşamalı bir yol harita-
sı izlenebilir. İlk aşamada, Türkiye ekonomisi başta olmak üzere bazı derslerin 
Türkçe verilmeye başlanması, sonrasında Türkçe verilen ders oranının zama-
na yayılarak artırılması ve son aşamada da öğrencilere yabancı dildeki kaynak-
ları rahatça kullanabilecekleri derecede iyi yabancı dil öğretildikten sonra, belki 
az sayıda iktisat bölümü dışında, tümüyle Türkçe eğitime geçilmesi. Lisansüstü 
tezlerin yabancı dilde kısa bir özet eşliğinde Türkçe yazılması, öğretim eleman-
larının atama ve yükseltme kıstaslarında ise yabancı dilde yayınlara öncelik ta-
nıyan yanlılığın ortadan kaldırılması düşünülebilir.

İktisat bilim dalının genelde ve Türkiye özelinde karşılaştığı bu sorunlar, 
çeşitli bilimsel toplantılarda ve yayınlarda uzunca bir süredir dile getirilmesi-
ne karşın sorunların aşılmasına yönelik herhangi bir sistematik adımın atıldı-
ğı söylenemez.

Bu kitap, uzun yıllara dayanan öğretim üyeliği deneyimlerimden yola çıkı-
yor. Yukarıda belirtilen eleştirilere kaynaklık eden sorunların giderilmesine ve 
yeni bir bakış açısının oluşmasına, özellikle Türkiye’de okutulan giriş iktisadı 
bağlamında mütevazı bir katkıda bulunmayı amaçlıyor. Öncelikle, mevcut ikti-
sat eğitiminin üç temel eksikliği olarak gördüğüm iktisadi düşüncenin evrimi, 
kalkınma sorunu arka planında dünya ekonomisinin durumu ve Türkiye eko-
nomisinin bugüne kadar geçirdiği belli başlı aşamalar ve mevcut durumu ele 
alınıyor. Bu üç temel konu, nasıl bir giriş iktisadı eğitimi sorusuna verilebile-
cek yanıtın temel taşlarını ve yedi ana bölümden oluşan bu kitabın ilk dört bö-
lümünü oluşturuyor.

Birinci Bölüm’de, Emre Özçelik’le birlikte başlangıcından bugüne iktisadi 
düşüncenin geçirdiği aşamaları ana hatlarıyla değerlendiriyoruz. Burada güdü-
len temel amaç, iktisadi düşüncenin zaman içindeki dalgalanmalarını ve çeşit-
liliğini vurgulayarak tek iktisat yaklaşımının geçerli olamayacağına, son otuz-
otuz beş yıllık neoliberal dönemin incelenen uzun dönem içinde çok kısa bir 
dönem olduğuna dikkat çekmektir. Okuyucuyu farklı bakış açılarıyla tanıştırır-
ken giriş derslerinde karşılaştıkları, örneğin faydacılık, karşılaştırmalı üstünlük-
ler gibi kavramların tarihsel kökenlerinden de haberdar etmiş oluyoruz.

İkinci Bölüm’de, gelir düzeylerine göre sınıflandırılmış ülke gruplarının te-
mel göstergeleri kıyaslamalı olarak inceleniyor ve dünya ekonomisinde ve kü-
reselleşme sürecinde son dönemde meydana gelen gelişmelere ilişkin özet bil-
giler veriliyor. Bu bölümdeki temel amaç, okuyucuların en baştan dış dünyaya 
karşı ilgilerinin artmasına ve ülke sınırlarının dar çerçevesinin ötesinde ulusla-
rarası bir bakış açısı edinmelerine katkıda bulunmak, kalkınma sorununa ve ül-
keler arası ve ülkelerin kendi içlerindeki bölüşüm sorunlarına dikkat çekmek 
ve Türkiye’yi dünya ekonomisi içinde konumlandırmalarına yardımcı olmaktır.

Kitabın Üçüncü Bölümü’nde, Türkiye ekonomisinin temel makro gösterge-
lerindeki gelişmeler tarihsel süreç içinde ve hesaplama yöntemlerine ilişkin özet 
bilgiler verilerek inceleniyor ve güncel temel veriler ışığında ekonominin son 
durumunun bir fotoğrafı sunuluyor. Son durum, büyük çoğunluğu gelişmiş ül-
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kelerden oluşan OECD ülkeleri ortalamasıyla kıyaslamalı olarak verilerek Tür-
kiye ekonomisinin uluslararası konumuna ilişkin çok kısa bir durum değerlen-
dirmesi yapılıyor.

İktisat bölümlerinde Türkiye ekonomisi dersinin, genellikle son sınıfta sa-
dece bir dönem verilmesi, âdeta unutulmuş da sonradan eklenmiş bir konu iz-
lenimi verirken, yine de öğrencilerin ilk üç-dört yılda öğrendiklerini ülke eko-
nomisiyle ilişkilendirmeleri beklenmektedir. En baştan ülke ekonomisiyle ve 
onun sorunlarıyla bir bağ kurulamaması, iktisat bölümlerine bu beklentiyle ge-
len öğrencilerin giriş derslerine ilgisini azaltıyor. Oysa en soyut bir kavram an-
latılırken dahi verilen bir Türkiye örneği öğrenciler arasında bir zihinsel hare-
ketlenmeye neden oluyor. Kitabın Dördüncü Bölümü’nde Türkiye ekonomi-
sinin tarihsel gelişimi ana hatlarıyla değerlendiriliyor, temel göstergeleri ülke 
grupları ve benzer ülkeler açısından kıyaslanıyor, bugün gelinen noktada eko-
nominin temel sorunlarının ve kırılganlıklarının bir dökümü çıkarılıyor. İkti-
satla yeni tanışan okuyucuya, Türkiye ekonomisiyle ilgili temel bilgiler, eko-
nominin yapısal özellikleri ve somut gelişmeleriyle birlikte veriliyor. Böylelik-
le okuyucunun, öğrenilen yeni kavram ve kuramlarla toplumsal gündem ara-
sında en baştan köprüler kurması ve somut gelişmelerle ilişkisini canlı tutma-
sı amaçlanıyor.

Giriş iktisadının önemli bir işlevinin, iktisat eğitimlerinin en başında öğren-
cilerin ilgisini çekmek ve bu bilim dalını onlara sevdirmek olduğu noktasından 
hareketle, derslerin salt kuramsal düzeyde kalmaması için çaba gösterilmelidir. 
Bunun gibi, öğrencilerin güncel makaleleri okumaları, bunları sınıf ortamında 
tartışmaları ve öğrenilen kavramları kullanarak kısa araştırma makaleleri yaz-
maları özendirilmelidir. Bunun için, haftada bir veya iki saatin sayısal örneklere 
ve bunun da ötesinde gerçek yaşamdan örnek olayların kuramsal tartışmalarla 
ilişkilendirilmesine ayrılmasının sayısız yararları vardır. Kitabın son üç bölümü, 
mikroekonomi ve makroekonomi alt başlıkları altında bu amaçlara yöneliktir.

Kitabın Beşinci Bölümü’nde, giriş iktisadı konularına ilişkin olarak tasarla-
nan sözel sorulara yanıtlarıyla birlikte yer veriliyor ve okuyucuya iktisadi konu-
lar etrafında tartışma alışkanlığı kazandırılması amaçlanıyor.

Kitabın Altıncı Bölümü’nde, yine giriş iktisadı konularına ilişkin olarak bu 
defa sayısal sorulara yanıtlarıyla birlikte yer veriliyor. Burada, temel kavramla-
rın basit matematiksel yöntemler kullanılarak açılması ve zihinlere daha iyi yer-
leşmesi amaçlanıyor.

Kitabın Yedinci ve son Bölümü’nde, iktisada giriş kapsamında incelenen te-
mel kavramlarla ilişkili olarak, The Economist dergisi başta olmak üzere ulusla-
rarası ve ulusal basından, her zaman güncellik kaygısı taşımadan seçilen haber-
ler özetlenip yorumlanıyor. Burada da amaç, öğrenilen kavramların gerçek ya-
şamdaki gelişmelerle ilişkilendirilmesi, öğrencilerimizin sıklıkla dile getirdikle-
ri “kavramlar havada kalıyor, tam oturmadı” haklı yakınmalarının bir ölçüde ol-
sun giderilmesi ve bir ek katkı olarak okuyucunun dünyadaki ve Türkiye’deki 
somut gelişmelere ilişkin bilgi dağarcığının genişletilmesi amaçlanıyor.
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Kitabın sonunda özellikle İngilizce iktisat bölümü öğrencilerine yardımcı ol-
ması düşüncesiyle, kitapta kapsanan İngilizce kavramların Türkçe karşılıkları-
nın verildiği kısa bir sözlükçeye yer veriliyor. Kitabın farklı bölümlerinde veri-
len kaynaklar, iktisada giriş öğrencilerinin sık sık dile getirdikleri, “derslerde 
verilenin ötesinde neler okumalıyız?” sorusunu bir ölçüde yanıtlamış oluyor. 
Kitabın en sonunda kapsamlı bir dizin yer alıyor.

Bir giriş iktisadı kitabı yazma tasarım uzun yıllar öncesine dayanıyor. Türkçe 
kitaplar yanında, sayıları yüzleri bulan İngilizce giriş iktisadı kitaplarının önem-
li bir bölümünü inceledim. Bunların çok büyük bir bölümünün içerik ve bakış 
açıları bakımından çok benzer, genelde konulara verdikleri ağırlık açısından 
farklı olduklarını gördüm. İlkin, iktisat bilim dalının ve eğitiminin bu önsözün 
en başında belirtilen eksiklik ve sorunlarını giderecek, genelde az gelişmiş ülke-
lere ve özelde Türkiye’ye özgü sorunları ve bakış açılarını ön plana çıkaran bir 
giriş iktisadı kitabı yazma gayreti içinde oldum. Bu çabalarım maalesef sonuç-
suz kaldı. Açıkçası başaramadım. Ancak ilk tasarladığım kapsamda bir kitabın 
belki bir ekip çalışması sonucunda ortaya çıkarılmasının gerekli olduğuna her 
zamankinden daha fazla inanıyorum.

Sonunda, bir ders kitabı yazmak yerine, giriş iktisadı derslerimde edindiğim 
deneyimlerden çıkarak en temel eksiklikleri bir ölçüde giderebilecek bir yar-
dımcı kitap hazırlamak yolunu seçtim. Ders kitabı tasarısından yardımcı kitaba 
geçiş sürecinde elimizdeki kitabın ortaya çıkışı gecikti.

Bu kitap, belirli birçok amacı birlikte gerçekleştirmeye çalıştığı için benzer-
lerinden farklı bir yapıya sahip. Hatta ‘yamalı bohça’ görünümünde olduğu da 
söylenebilir. Hemen belirtmem gerekir ki bu durum, giriş iktisadı eğitimindeki 
eksiklikleri bir ölçüde giderme amacıma uygun bilinçli bir tercihin sonucudur. 
Eğitim süreci, olumsuz bir anlam yüklenebilse de, ‘deneme yanılma’ unsurları 
taşımalıdır. Bu açıdan bakıldığında, kitabın giriş iktisadı eğitimi bağlamında bir 
yöntemsel deneme özelliği taşıdığı da söylenebilir.

Kitap, zaman içinde özellikle genç meslektaşlarımın çabalarıyla zenginleşti-
rilmeye açıktır. Kitap, giriş iktisadı alanında farklı bir bakış açısı sunma ama-
cı taşıyan yöntemsel bir deneme olmanın ötesinde, bitmiş bir çalışma yerine, 
olumlu katkıları görülürse aynı doğrultuda geliştirilebilecek bir çaba olarak da 
değerlendirilebilir. Bu açıdan, farklı bir giriş iktisadı kitabına yönelik mütevazı 
bir ilk adım olarak değerlendirilebilir.

* * *

İktisat eğitimime Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 1967 sonbaharında İngilte-
re’nin Warwick Üniversitesi’nde başladığıma göre yarım yüzyıldır iktisat öğren-
ciliğimi sürdürmekteyim. Bu kitap, aynı zamanda, 38 yıl önce ODTÜ İktisat Bö-
lümü’nde göreve başladığından beri, ders vermeyi, ilk çalışmasının yayınlandı-
ğı günden bu yana araştırmayı, yazıp çizmeyi giderek daha fazla seven, hâlâ bir 
iktisat öğrencisi olmaktan gurur duyan hevesli bir yazarın, iktisat alanına yeni 
genç beyin ve yürekleri çekme çabasının bir ürünüdür.
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Kitabın, giriş iktisadı öğrencileri için ders yılı sırasında yardımcı/destek ki-
tap, dönem sonunda ise derslerde edinilen bilgilerin pekiştirilmesi işlevleri-
ni göreceğini düşünüyorum. “Herkes için iktisat” kitabı olmasa da, genel oku-
yucuya da hitap eden özellikleri olduğu için iktisada merak ve ilgi duyan genel 
okuyucu kitlesi için de yararlı olabilir.

TEŞEKKÜRLERİMLE...

Bu kitaba doğrudan ve dolaylı olarak birçok öğrencim ve meslektaşım katkıda 
bulundu. Bu katkıların hepsini burada saymak ne yazık ki olanaksız.

En başta sayıları dört bini aşan öğrencilerim, özellikle ilk yıllardaki acemi-
liklerimi hoşgörüyle karşıladılar, iktisada giriş derslerimi amatör bir şevkle ver-
memde başrolde oldular, derslerimi karşılıklı saygı ve sevgi içinde geçmesini 
sağladılar. Hiç ayrım gözetmeden hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Son dere-
ce büyük bir heyecanla ve titrek bir sesle onların karşısına çıktığım ilk günden 
bu yana, hiçbirinden en ufak bir saygısızlık görmediğim sevgili öğrencilerimin 
her biri derslerimin benim için bir tutku, hatta neredeyse bir hobi olmasında 
çok büyük bir rol oynadı. Bölümümüzün eski mezunlarıyla, bazılarıyla aynı ko-
ridorda, meslektaş olmak ve onlarla zaman zaman ortak ders vermek de benim 
için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.

Bir grup gönüllü öğrencimle yıllar önce zaman zaman bir araya geldik, on-
lara kitap tasarımımı anlattım, hiçbir maddi karşılık beklemeden destek oldu-
lar. Ne yazık ki aradan geçen uzun süre nedeniyle onların ve daha sonraki yıl-
larda Emre Özçelik’in, Özge Şenay’ın, Umut Ünal’ın, Yasemin Doğan’ın topla-
dıkları veriler güncelliğini ve işlevselliğini yitirdi. Onların somut katkılarını bu 
kitaba yansıtamamış olsam da, böyle bir işe büyük bir hevesle gönüllü olmala-
rı bana en baştan büyük moral destek sağlamış oldu. Onların üstün sorumlu-
luk bilinci benim de üstüme düşenleri yapmam konusunda daha hızlı davran-
mama katkıda bulundu.

Ünal Töngür, ODTÜ İktisat Bölümü’ndeki araştırma görevliliği sırasında 
uzun bir süre en yakın genç çalışma arkadaşım oldu. Sadece bu kitaba değil, li-
sans ve lisansüstü derslerime, araştırmalarıma büyük özveri göstererek katkıda 
bulundu, ne zaman başım sıkışsa hiç yüksünmeden yardıma koştu. Ünal Tön-
gür, Mert Yakut ve Burcu Özgün giriş derslerimin problem saatlerini büyük bir 
yetkinlikle yürüttü. Onların şahsında, farklı yıllarda derslerimin problem saat-
lerini başarılı şekilde yürüten çok sayıda diğer genç meslektaşlarımın katkıla-
rını da burada anmak isterim. Emre Özçelik, bu kitabın iktisadi düşünce tarihi 
bölümünü ortaklaşa yazma teklifimi, ağır iş yüküne karşın kabul etti. Hepsine 
teşekkürü bir borç bilirim.

İkinci grup teşekkürüm, üniversiteme, fakülteme ve ODTÜ İktisat Bölü-
mü’ne. Üniversiteme ufak bir katkıda bulunabilmişsem, bu en başta 1979 yı-
lından bu yana yaşamımın büyük bir bölümünü geçirdiğim Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi’nin huzur dolu ortamı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin aka-



30

demik, idari ve hizmetli, her kademedeki personelinin karşılıklı saygı ve sevgi-
ye dayanan yardımsever ve sevecen tutumları sayesindedir. İktisat Bölümü’nün 
canlı akademik ortamında yıllar boyu hizmet veren, öğrenme ve öğretme heye-
canını birlikte yaşadığım meslektaşlarımın istisnasız hepsiyle birlikte çalışmak-
tan büyük onur ve kıvanç duydum.

Araştırma Uzmanı/Ekonomist olarak görev yaptığım Merkez Bankası’ndaki 
görevimden ayrılıp ODTÜ İktisat Bölümü’ne katılmam konusunda beni yürek-
lendiren Fikret Görün’ün, daha ilk günden başlayan ve yıllar boyu süren deste-
ğini asla unutamam. Neredeyse çeyrek yüzyıla yakın bir süre İktisada Giriş der-
sini onunla ve Nur Keyder’le birlikte vermiş olmak, benim için büyük bir onur 
kaynağı oldu. Sabahları 8.40 derslerimize onlarla birlikte neredeyse “güle oyna-
ya” gitmek aradan geçen bu uzun süreye karşın ders vermeyi hiçbir zaman sade-
ce bir iş olarak görmememde önemli bir etken oldu. Onların emekli olmasından 
sonra Aylin Ege ve Gül İpek Tunç’la da son derece uyumlu ve verimli bir çalış-
ma ortamı oluşturduk. Bu meslektaşlarım gibi, uzun yıllar boyunca kullandığı-
mız İngilizce ders ve yardımcı kitaplarının yazarlarının katkılarını da anmadan 
geçemeyeceğim. Hepsine şükran borçluyum.

Meslek ahlâk ve ciddiyetlerini her zaman örnek aldığım, meslek deneyim-
leri itibariyle benim önümde giden başta Fikret Görün, Oktar Türel, Nur Key-
der, Yakup Kepenek ve Korkut Boratav olmak üzere meslek büyüklerimden çok 
şey öğrendim. Son bir yılda Yakup Kepenek’le haftanın iki günü kitap çalışma-
larımız için TBMM Kütüphanesi’nde de yoğun bir çalışma temposu içinde ol-
duk. Onun ve diğer değerli dostlarımın destek ve yardımlarını da hiç unutma-
yacağım.

Nihayet uzun yıllar boyunca öğle yemeklerinde, yemek salonunun ‘en neşe-
li masasında’ sıkça birlikte olduğumuz başta Fikret Görün, Oktar Türel, Yakup 
Kepenek, Nur Keyder, Engin Keyder, Aylin Ege, Yavuz Ege, Eyüp Özveren ol-
mak üzere bütün arkadaşlarıma dostlukları için teşekkürü bir borç bilirim.

Tanıl Bora’ya yakın ilgi ve desteği, Hüsnü Abbas başta olmak üzere bütün 
İletişim çalışanlarına da özverili çalışmaları ve ardı ardına ilettiğim düzeltme is-
teklerim karşısında gösterdikleri anlayış için şükran borçluyum. Kalan hatalar-
dan tabii ki yalnız ben sorumluyum. Okuyucularımın, olası yeni baskılarda dik-
kate alabilmem için, kitaptaki hataları, eleştiri ve önerileriyle birlikte bana ilet-
melerinden (fsenses@metu.edu.tr) ancak onur duyarım.

Annem, 90’lı yaşlarını sürerken, babamın anısına hazırladığım yoksulluk ko-
nulu kitabın akademik içeriğinden oldukça sıkılmış olmalı ki, onu epeyce ince-
ledikten sonra “benim için de kitap hazırlayacak olmana çok sevindim ama be-
nim kitabım biraz eğlenceli olsun,” demişti. Onun bu dileğini yerine getireme-
miş olsam da bu kitabı, ölümünün sekizinci yılında, rahmet, şükran ve özlem-
le anarak ona adıyorum.

Kitabın başta iktisat eğitimlerine yeni başlayan gençlerimiz olmak üzere ik-
tisada ilgi duyan herkese yararlı olmasını dilerim.
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BİRİNCİ BÖLÜM

BAŞLANGICINDAN BUGÜNÜNE İKTİSADİ DÜŞÜNCE1

GİRİŞ

İktisadi konularla yeni tanışanlar ve özellikle iktisada giriş öğrencileri en baş-
tan birçok yeni kavramla karşılaşıyorlar. Örneğin, arz-talep, fayda, kısa dönem-
uzun dönem ayrımı, azalan getiriler yasası ilk anlamaya çalıştıkları kavramlar 
arasında yer almakta. Bunları daha sonra üretim, karşılaştırmalı üstünlükler, 
bölüşüm ve ekonomide devletin rolü gibi kavram ve konular izlemekte. Ancak 
bu kavramların nerede, hangi koşullarda ortaya çıktığı konusunda lisans eği-
timlerinin ancak sonraki yıllarında tanışabilmekte, iktisadi düşünce tarihi der-
sinin zorunlu olmadığı iktisat programlarından mezun olmaları durumunda ise 
belki hiç haberdar olamamaktadırlar.

Kitabın bu birinci bölümünün iki temel amacı vardır. İktisada giriş ders ki-
tapları, genellikle egemen iktisat konumundaki neoklasik iktisadın etkisi altın-
dadır ve iktisat içindeki farklı bakış açılarını ve düşünce zenginliğini yansıtmak-
tan uzak kalmaktadır. Bunun sonucunda, iktisat öğrencileri, ister istemez son 
35-40 yılda yaygın bir küreselleşme söylemi içinde uygulanagelen neoliberal ik-
tisat politikalarını “tek iktisat-tek doğru-tek seçenek” olarak öğrenmeye zorlan-
maktadır. Kitabın bu bölümünün temel amaçlarından birincisi, bu aksaklığı gi-
dermek ve öğrencilerin temel kavramları en baştan tarihsel kökenleriyle birlik-
te ve onlarla ilişkilendirerek öğrenmelerini sağlamaktır.

Bu bölümün ikinci amacı, bu temel sorundan hareketle, iktisat öğrencileri-
ni iktisadi düşüncenin başlangıcından bugününe kadarki evrimi hakkında ana 
hatlarıyla bilgilendirmek, iktisadi düşüncenin inişli-çıkışlı gelişmesi ve çeşitli-

1 Bu bölümü Emre Özçelik’le Fikret Şenses birlikte kaleme almışlardır – e.n.
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liğiyle tanıştırmak ve iktisadi düşüncenin mevcut ders kitaplarının ön plana çı-
kardıklarından çok daha zengin olduğunu göstermektir. Böylelikle, neoklasik 
iktisadın “tek iktisat” neoliberal küreselleşmenin “tek seçenek” olarak sunuldu-
ğu bir dünyada iktisat öğrencilerinin en baştan daha donanımlı kılınması amaç-
lanmaktadır.

Kitabın bu bölümü kabaca üç ana kesimden oluşmaktadır. Birinci kesimde, 
ağırlıkla iktisadi düşüncenin başlangıcından kabaca 18. yüzyılın son çeyreğine, 
bir başka deyişle modern iktisadın başlangıcını simgeleyen Adam Smith’in Ulus-
ların Zenginliği kitabının yayımlandığı tarihe kadarki gelişmeler değerlendiril-
mektedir. Antik Yunan’daki iktisadi düşünce, kimi İslâm düşünürlerinin katkı-
ları, merkantilizm ve fizyokrasi bu kesimde öncelikli olarak işlenen konular ara-
sındadır. İkinci kesimde, 18. yüzyılın son çeyreğinden İkinci Dünya Savaşı’nın 
sonuna kadarki gelişmeler özetlenmektedir. Bu kesimde Malthus, Ricardo, Mill, 
Say ve Marx gibi düşünürlerin katkılarının yanı sıra marjinal devrim ve Mars-
hall, kurumsal iktisat ve Veblen, Keynes devrimi gibi konular incelenmektedir. 
Üçüncü kesimde ise, İkinci Dünya Savaşı’ndan bugüne kadarki döneme damga-
sını vuran Kalkınma İktisadı genel şemsiyesi altındaki gelişmeler ile neoliberal 
küreselleşme olarak nitelenen 1980 sonrası dönem özetlenmektedir. Bu son ke-
simde ağırlıkla Yapısalcılık, Modernizasyon Kuramı, Bağımlılık Okulu, Washin-
gton Uzlaşısı, Washington-sonrası Uzlaşı gibi konular ele alınmaktadır.

İktisadi düşünürlerin birbirlerinden zaman içinde yararlanmış olmalarına 
öykünerek biz de bu mütevazı çalışmamızda birçok değerli çalışmadan ve in-
ternet olanaklarından yararlandık. Bilimsel çalışmaların atıf kurallarının bu bö-
lümde biraz dışına çıkarak yararlandığımız temel kaynakları topluca verme yo-
luna gittik.

EKonoMİ vE İKTİsaT

İnsanın maddi isteklerini ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla giriştiği üre-
tim, bölüşüm ve tüketim etkinliklerinden kaynaklanan toplumsal ilişkiler bü-
tününe ‘ekonomi’ diyoruz. Bu toplumsal ilişkiler bütününü inceleyen bilim da-
lına da ‘ekonomi’ diyoruz. Başka bir deyişle, Türkçede ‘ekonomi’ dediğimizde, 
birbiriyle ilintili ama farklı iki kavramdan birini ifade ediyor olabiliriz: (a) Üre-
tim, bölüşüm ve tüketim ilişkilerinin oluşturduğu toplumsal olgu veya (b) Bu 
olguyu inceleyen toplumsal bilim. Örneğin, “Ekonomi durgunlaştıkça insanla-
rın önemli bir bölümünün yaşam koşulları güçleşiyor” cümlesinde sözcüğün 
(a) maddesindeki anlamını; “Ekonomide matematiksel araçların kullanımı gi-
derek artmaktadır” dediğimizde sözcüğün (b) maddesindeki anlamını kastedi-
yoruz. Kısacası, ‘ekonomi’ Türkçede çift anlamlı bir sözcüktür. Türkçede son 
zamanlarda söz konusu bilim dalını ifade etmek için yer yer ‘tutumbilim’ sözcü-
ğü kullanılmaya başlamıştır. Ama bu yeni sözcük henüz genel kabul görmemiş-
tir ve yakın gelecekte yaygınlık kazanması da kuşkulu görünmektedir. Öte yan-
dan, ‘ekonomi’ sözcüğünün çift anlamlı kullanımı, Türkçe sözlüklerde ‘ekono-
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minin’ eş anlamlısı olarak geçen ‘iktisat’ sözcüğünden ötürü karmaşık bir duru-
ma yol açmaktadır. Sözlüklerde ‘iktisat’ sözcüğünü, ‘ekonominin’ hem (a) mad-
desinde hem de (b) maddesinde kastedilen anlamlarının karşılığı olarak görü-
yoruz. Örneğin, “Ülkenin iktisadi durumu düzelmeye başlıyor” cümlesinde, ül-
kede iktisat biliminin yeniden canlanmakta olduğu değil; ülkenin üretim, bölü-
şüm veya tüketim ilişkilerinde iyileşme olduğu kastedilmektedir. “Modern ikti-
sat 18. yüzyılda doğmuştur” dendiğinde ise bir bilim dalının modern biçiminin 
ortaya çıkışından bahsedilmektedir.

Bu kısa giriş, ekonominin veya iktisadın daha başlangıçta ne kadar karma-
şık olduğu izlenimini uyandırabilir. Ne var ki, ekonomi ve iktisat sözcükleri-
nin Türkçe sözlüklerde karşılaştığımız eş anlamlılığını bir yana bırakmak ola-
sıdır. Bu iki sözcüğün hem gündelik dilde hem de yazı dilinde genellikle eş an-
lamlı olmayacak biçimde kullanıldığını; en azından böyle bir eğilimin olduğu-
nu söyleyebiliriz. Şöyle ki, ‘ekonomi’ sözcüğü daha çok yukarıdaki (a) madde-
sinde ifade edilen toplumsal olgu anlamında, ‘iktisat’ sözcüğü ise daha çok (b) 
maddesinde ifade edilen toplumsal bilim anlamında kullanılmaktadır. Bu ay-
rım, anlam karmaşalarını önlemek açısından yararlıdır. Sonuçta, bu bölümde 
söz konusu eğilim benimsenerek, bir maddi ilişkiler bütünü olan ekonominin 
değil, toplumsal bir bilim olan iktisadın gelişme tarihi incelenecektir. Başka bir 
deyişle, iktisat, ekonominin işleyişini anlamak, açıklamak ve düzenlemek üzere 
ortaya çıkmış ve gelişmiş bir tarihsel düşünceler kümesi olarak ele alınacaktır.

EKonoMİ vE UyGaRLıK

İnsanın avcılık ve yiyecek toplayıcılığı yoluyla maddi gereksinimlerini karşı-
lama mücadelesi verdiği on binlerce yılın birikimi sonucunda, birtakım yaban 
hayvanlarını ve yaban bitkilerini evcilleştirerek ‘uygarlaştığını’ biliyoruz. ‘Uy-
garlık’, insanın ‘planlı-programlı’ bir yiyecek üretimi sürecini geliştirmeyi ba-
şarmasıyla başlamıştır. Yiyecek üretimi aşamasına geçiş, insanın doğanın ve 
coğrafyanın sunduğu kısıtlı tüketim olanaklarını akıl yoluyla genişlettiği ve 
kendi yararına pekiştirdiği bir süreçtir. Uygarlığın başlangıcı, insanın yiyecek 
üretimine geçişine koşuttur. Üretim ise ekonomi dediğimiz toplumsal olgunun 
birincil varlık nedenidir. Bu bakımdan, yiyecek üretimine geçiş, yani ‘ekono-
minin’ ortaya çıkışı uygarlığın temel direğidir. Sonuçta, insanın ekonominin iş-
leyişini anlamaya ve düzenlemeye yönelik düşünceler geliştirmeye başlaması-
nın; yani iktisadi düşüncenin ortaya çıkışının, ‘uygarlık’ kadar eski olduğunu 
ileri sürebiliriz.

Uygarlık tarihçilerinin elinde, insanın yiyecek üretimini ilk olarak bugün-
kü Ortadoğu bölgesinde bundan yaklaşık on bin yıl önce başlattığını kanıtla-
yan arkeolojik veriler var. Bu kanıtların, iktisadi düşünce tarihi açısından an-
lamı şudur: İnsan, on bin yıldır ekonominin işleyişi üzerine kafa yormaktadır. 
Dolayısıyla, iktisadi düşüncenin gelişimini incelemeye başlamak, on bin yıl-
lık bir uygarlık tarihinin tozlu sayfalarını karıştırmayı gerektirir. Ne var ki, ik-
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tisadi düşünce, yiyecek üretimi ve uygarlık ile birlikte ortaya çıkmış olsa bi-
le, bu türden düşüncenin ilk örneklerine ilişkin somut kanıtlardan ve bilgiler-
den yoksunuz.

Bu yoksunluğun en önemli nedeni, yazılı tarihin yiyecek üretiminden dört-
beş bin yıl sonra başlamış olmasıdır. Bu dört-beş bin yıllık süre, ‘söz uçar, ya-
zı kalır’ özdeyişinin önemini ortaya koyar. Yazı sistemlerinin henüz yeterince 
gelişmediği bu zaman diliminde, evcilleştirdikleri bitkileri ve hayvanları üre-
tim sürecinin nesneleri durumuna getirerek ilk ‘ekonomileri’ kuran insanların 
‘pratik’ düzeyde devasa bir tarihsel dönüşüme yol açtıklarını arkeolojik kanıtla-
ra dayanarak biliyoruz. Ancak, bu ‘pratik’ dönüşümün etkileştiği ‘düşünsel’ sü-
recin niteliklerine ilişkin somut bilgiler, ‘yazının’ henüz kurumsallaşmadığı bu 
dört bin yıl boyunca yeterince aktarılamamıştır.

UyGaRLıK vE İKTİsaT

Yiyecek üretiminin ileri aşamalarında, düzenli olarak ‘ürün fazlası’ yaratabilen, 
yani mevcut nüfusun dönemsel gereksinimden daha fazla üretmeyi başaran in-
san topluluklarında, yiyecek üretimine doğrudan katkıda bulunmayan toplum-
sal zümreler ortaya çıkmaya başlamıştır. Üretime katılan işgücünden giderek 
ayrışan bu zümreler, zamanla yöneticiler, askerler ve din adamları olarak uz-
manlaşmışlar ve bu toplumsal ‘iş bölümü’ çerçevesinde üretimde çalışmaksızın 
ürün fazlasından pay almaya başlamışlardır. Ekonomik gelişmenin bu önemli 
aşaması, uygarlık tarihinde toplumsal eşitsizliğin meşrulaşmasını da simgeler.

Öte yandan, yazının icadına yol açan başat nedenlerden birinin ekonomik 
gelişme olduğu ileri sürülebilir. Ekonomik gelişmeyle birlikte, Sümer, Mısır ve 
Çin gibi gelişmiş uygarlıklarda, kimin kaç hayvan beslediğini, kimin ne kadar 
toprak ve köle kullanarak ne kadar tahıl veya pirinç ürettiğini ve ‘devlet’ otorite-
sini temsil eden yöneticilere, askerlere ve din adamlarına ne kadar ‘ürün fazlası’ 
(vergi) aktarılacağını kayıt altına almak gerekmeye başlamıştır. Giderek karma-
şıklaşan ekonomik verileri kayıt altına alma gereksinimi, yazının icadını tetik-
leyen önemli bir etkendir. Dolayısıyla, avcılık ve yiyecek toplayıcılığından hay-
vancılığa ve tarıma, yani yiyecek üretimine geçiş, ilk ekonomilerin ortaya çıkışı-
nı, diğer bir deyişle uygarlığın temelini simgeliyorsa; ekonomik gelişme de yazı-
nın icadında yani yazılı tarihin başlamasında önemli bir rol oynamıştır.

Bu bağlamda, arkeolojik bulgular yazı-öncesi ekonomilere ilişkin somut bir 
bilgi dağarcığı oluşturulabilmesi için oldukça yeterli olmuşken, iktisadi düşün-
cenin gelişimine ilişkin somut ve içerikli metinler ancak yazının kurumsallaşa-
bildiği uygarlık düzeylerinde görülmüştür. Yazının sistemli biçimde ilk kez kul-
lanılmaya başlaması ile tam anlamıyla ‘düşünsel’ sayılabilecek iktisadi metinle-
rin nesiller boyunca ve bir coğrafyadan diğerine sağlıklı ve kalıcı biçimde ak-
tarılmaya başlaması arasında birkaç bin yıllık bir süre vardır. İlginç olan şudur 
ki, yazının ilk kullanıldığı uygarlıklarda iktisat-dışı düşünce, iktisadi düşünce-
ye oranla daha hızlı gelişmiştir.


