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İktisat maceram 1962 sonbaharın-
da İstanbul’da İktisat Fakültesine 
kaydolarak başladı.

Fakülteyi bilerek isteyerek seçmiş-
tim. Türkiye’nin iktisadi kalkınma 
heyecanı ile tanışması daha eskiye, 
1950’lere gider. Galiba beni 27 Mayıs 
darbesi ile planlı kalkınmaya geçil-
mesi ve Devlet Planlama Teşkilatının 
kurulması etkilemişti. Kendimi solda 
görüyordum. Kulaktan dolma da olsa, 
sosyalizme ve marksizme aşina idim. 
Babamın Teknik Üniversitede (İTÜ) 
mühendislik okumam için baskısına 
direndim; her şeyin başı iktisat deyip 
Beyazıt’taki eski Harbiye Nezareti bi-
nasına kendimi attım.

Dört yıl sonra, 1966 sonbaharında 
öğrencilikten öğreticiliğe terfi ettim. 
İktisada Giriş’i İdris Küçükömer ve-
riyordu. Kürsüde adetti; pratik ders 
angaryasını en genç asistan çekerdi.

İlk konu tüketici dengesi; kayıtsızlık 

eğrileri, bütçe tahdidi ve fayda opti-
mizasyonu. YÖK sonrasında üniver-
site dışında geçen birkaç yılı çıkarsak 
bile, en az elli yıldır iktisatla ve eğiti-
mi ile haşır neşir olduğumu söyleye-
bilirim.

Bir not düşelim. Birinci elden gözle-
diğim bu elli küsur yılda Türkiye’de 
iktisat eğitiminde kaydedilen ilerleme 
çok etkileyicidir. 1960’larda, bugün 
anaakım1 adı verilen egemen iktisadi 
analiz çerçevesi genç nesil hocalar 
tarafından yeni yeni Türkiye’ye taşı-
nıyordu. Samuelson’un ünlü Econo-
mics’ini ingilizce okuyunca (Türk-
çesi yoktu) farkı görmüştüm. Mikro, 
makro, dış ticaret, para, vs. tüm ders-
leri orijinallerinden izlemeye çalıştım.

Bugün iyi üniversitelerin tümünde 
en yeni (state of the art) ders kitap ve 
yöntemlerinin uygulanması beni çok 
sevindiriyor. Lisans eğitimini Türki-
ye’de tamamlamış iktisatçıların geliş-

Bence matematik 
yerine 
metodolojinin 
ikame edilmesi de 
düşünülmelidir. 
Karmaşık 
olaylarda 
nedenselliğin 
saptanmasında 
karşılaşılan zorluk 
ve açmazların 
bir miktar olsun 
kavranması yüksek 
eğitimin temel 
amaçlarından biri 
olmalıdır.
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miş ülkelerin akademik ve araştırma kurumlarında 
başarılı kariyerleri aşılan yolun bir başka gösterge-
sidir.

Yeni İktisat2 Arayışı

Gelişmiş ülkelerde 2008’de başlayan finansal-eko-
nomik kriz iktisat öğretisinde büyük hasara yol açtı. 
“Anaakım iktisadın”3  ekonomilerin sorun ve denge-
sizliklerini teşhiste ve tedavide çok yetersiz kaldığını 
uzun süredir savunan muhalifler hep vardı ama 
seslerini duyuramıyordu. Kriz ve sonrasında olup 
bitenler kamuoyunun eleştirilere duyarlılığını kes-
kinleştirdi. Gerçeği saklanamaz hale getirdi. Doğal 
olarak, anaakım iktisadın hem içinde hem dışında, 
bu zafiyetlerin nasıl giderilebileceği tartışması alev-
lendi.

Kapitalist ekonominin ve onun ürettiği – onu üreten 
– anaakım iktisadın zafiyet listesi uzundur. Finans 
kesiminde mündemiç (sistemik) kırılganlıklar, ser-
vet ve gelir dağılımındaki büyük eşitsizlikler, sert 
ekonomik çalkantılar karşısında iktisat politikasının 
aczi, küreselleşmenin olumsuz sonuçları, tüketim 
toplumunun içerdiği ahlaki çürüme, kar hırsının do-
ğal çevrede yarattığı geri dönülmez yıkım, vs. vs. 
Bunlar yeni iktisat arayışının meşruiyet zeminini 
oluşturuyor.

Yeni iktisat arayışlarına Türkiye’nin duyarlılığı 
yüksektir. Akademik iktisatçılar arasında anaakıma 
mesafeli durma eğiliminin yaygınlığı bunda etkili 
oluyor. Örneğin Türkiye Ekonomi Kurumu kriz ve 
iktisat üzerine çalıştay düzenlemiş4 ve Ekonomi-tek 
dergisinin son iki sayısını5  bu konuya ayırmıştır.

Bu noktada yazı açısından kritik bir nüansı açmak 
gerekiyor. Seslendirilen eleştirilerin ve yenilenme 
taleplerinin esas hedefi iktisat eğitiminin yetersizlik-
leri değildir. Bir teori ve uygulama (politika) bütünü 
olarak anaakım iktisadın bizzat kendisidir. Öneri-
len, bugünkü egemen yaklaşım tarafından vazedil-
diği biçimi ile iktisat teorisinin ve iktisat politikası 
araçlarının yanlışlıklarını düzeltecek, ekonomilerin 
gerçekleri ile iktisat arasında güçlü bağlantılar ku-
rulmasını (yeniden?) sağlayacak köklü bir dönüşüm-
dür. Paradigma kaymasıdır; fevkalade önemli bir ta-
rihi olaydır.

Yazının konusu daha mütevazidir. Anaakımın yeri-
ne geçecek alternatifi beklerken, iktisadın nasıl öğ-

retildiği ile ilgili sorunlara odaklandığımız takdirde 
iktisat eğitiminde ciddi iyileştirmeler yapılabileceği 
kanısındayım. İki çaba birbirini dışlamaz; aynı anda 
alternatif paradigmayı geliştirmeye, böylece ana-
akım iktisadın hegemonyasını kırmaya da katkıda 
bulunabiliriz. Ayrıca, iktisat eğitiminin sorunlarını 
deştikçe, iktisadın gözden kaçan başka zafiyetlerine 
de ışık tutabileceğiz.

İktisat Bir Meslek midir?

Üniversite eğitiminde iki farklı amaç olabilir. Biri 
geneldir. Bireyin dünyaya daha geniş bir pencere-
den bakabilmesini sağlayacak bilgilerle donatılması, 
analiz/sentez alışkanlıklarının oluşturulmasıdır. Seç-
kinlik, vizyon gibi kavramları çağrıştırır. Diğeri bir 
teknik/bilgi alanında uzmanlaşmadır. Bireyin üretim 
sürecinde verimini arttıracak teknik beceriler kazan-
masıdır. Meslek kavramını çağrıştırır.

Üniversiteye sadece aristokrat ve burjuva seçkin-
lerin gidebildiği dönemlerde ağırlık ilkinde idi. 
Cambridge ve Oxford hala geleneği kısmen sür-
dürüyor. 20.inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
yüksek eğitimin yaygınlaşması ikinciyi öne çıkardı. 
Üniversiteler uzman yetiştiren (vocational) eğitim 
kurumlarına dönüştü. Türkiye’de ilk geleneğin hiç 
yeşermediğini hatırlatalım. Yüksek eğitim, başta 
kamu kuruluşları olmak üzere, ülkenin ihtiyacı ol-
duğu düşünülen uzmanların yetiştirilmesi (idareci, 
mühendis, hukukçu, tıpçı, vs.) amacı ile kurulmuştu.

Ancak, mesleki eğitim de homojen değil; belirgin 
bir ayrışma hemen göze çarpıyor.

Bazı mesleklerin icrası için o alanda yüksek eğitim 
koşulu var; dolayısı ile o eğitimi alanların büyük ço-
ğunluğu meslekte kalıyor. Hukuk, sağlık bilimleri ve 
mühendislikler bu kategoriye giriyor.

Başka mesleklerde ise böyle bir şart yok. İktisat 
özellikle göze çarpıyor. Çünkü iktisatçı olmak için 
iktisat diploması gerekmiyor. Hatta ters yönde güçlü 
eğilimler mevcut: anaakım iktisadın karmaşık mate-
matiklere yönelmesi profesyonel ve akademik ikti-
satçılar arasında lisans eğitimini doğa bilimlerinde 
(mühendis, matematik, fizik, vs.) yapanlara muka-
yeseli üstünlük sağlıyor. Dolayısı ile iktisat diploma-
sı alanlar içinde ihmal edecek kadar küçük bir bölü-
mü hayatını profesyonel iktisatçı sıfatı ile kazanıyor.

Fiili durumu hepimiz biliyoruz. Kendi üniversitem-
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de 100 kodlu iktisada giriş derslerini 1.000 civarında 
öğrenci alıyor. 200 kodlu mikro ve makro derslerin-
de sayı yarıya iniyor. İktisat bölümünün 400 kodlu 
zorunlu derslerinde (örneğin para ve banka) 100’ün 
altına geriliyor. Bölümün yıllık 60 mezunundan en 
iyimser tahminle biri (belki ikisi!) kariyerini profes-
yonel iktisatçı sayılabilecek statüde sürdürüyor.

Resim çok açıktır. İktisat eğitiminin aslında cüzi kıs-
mı iktisatçılara yöneliyor. Bir: en büyük payı diğer 
bölüm ve fakültelere verilen hizmet dersleri alıyor. 
İki: bölümün kendi öğrencileri de iktisatçı mesleği-
ne uzak duruyor.

İktisat ve İşletme

Üniversiteye başladığımda İstanbul’da ekonomi 
ile ilgili sadece İktisat Fakültesi ve Yüksek Ticaret 
Mektebi vardı. On yıl geçmeden, İktisat Fakültesi 
içinden İşletme Fakültesini doğurdu; Yüksek Ticaret 
ise İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi adını aldı. 
Daha sonra açılan yeni üniversitelerde İktisadi ve 
İdari İlimler Fakülteleri kuruldu. Son yıllarda ise ik-
tisat bölümleri yavaş yavaş İşletme Fakülteleri içine 
giriyor. Neden böyle oldu?

Bir parantez açalım. İktisat Fakültesinin müfreda-
tı ilginçti. İktisat ve istatistik derslerine ek olarak, 
sosyoloji, hukuk (ceza ve usul hariç), ileri düzeyde 
muhasebe ve işletme yönetimi okutuluyordu. Anka-
ra’da Mülkiye Mektebi (Siyasi Bilgiler Fakültesi) 
kamuya, İstanbul’da İktisat Fakültesi özel kesime 
yönetici yetiştirmeyi hedefleyen kuruluşlardı.

İktisat Fakültesinin o zaman da aslında iktisat eği-
timi vermediği Robert Kolej ve ODTÜ’de okuyan 
arkadaşlarla sohbetlerde ortaya çıkmıştı. Daha son-
ra, London School of Economics’de gerçek anlama 
bir iktisat eğitimi içeriğinin bizden ne kadar farklı 
olduğunu daha iyi görme fırsatım oldu. Hoş, artık 
LSE’de bile işletme bölümü çok büyüdü; öğrenci ve 
öğretim üyesi kadrosu itibariyle iktisat bölümünü 
geçti. Talep arzını yaratıyor.

Geri planına inelim. Kapitalist ekonominin en kritik 
kurumu üretimin örgütlendiği birim yani firmadır. 
Ekonomik faaliyetlerin can alıcı kısmı firmaların 
içinde gerçekleşir. Üretim orada yapılır; teknoloji 
orada gelişir; ücretli-patron gerginliği orada yaşanır; 
satış- pazarlama orada örgütlenir; finansman kay-
nakları orada bulunur; vs. Piyasa ekonomisinin özü 

mübadele ise, her mübadelenin asgari bir tarafında 
bir firma yer alır. Hanehalkının (tüketici, emekçi, 
vs.) muhatabı daima firmalardır.

Normal olarak, ekonominin anlaşılmasında uzman-
laşan bir bilgi dalının analitik çabasını kapitalist 
firmaların nasıl çalıştığına yoğunlaştırmasını bek-
lersiniz. Çok yanılırsınız. Anaakım iktisadın en bü-
yük zafiyetlerinden biri, gerçekçi bir firma teorisine 
sahip olmak için en küçük bir arayışının olmaması-
dır. Giriş kitaplarından doktora düzeyine ve yayınla-
nan araştırmalara, iktisadın firması gerçek yaşamda 
emsali bulunmayan basit, renksiz, kişiliksiz, soyut, 
velhasıl garip bir şeydir. Tek işlevi, herkesin hakkını 
aldığını kanıtlayan bir bölüşüm teorisinde figüranlık 
yapmaktır. O kadar.

Hayat boşluk tanımaz denir. İktisat teorisi firmayı 
göremeyince, kapitalist firmanın gerçek iç ve dış di-
namiklerine odaklanan bilgi dalı hızla gelişti. Eko-
nomide var olan bir ihtiyaca cevap verdiği ölçüde 
başarılı oldu. İşletme bölümü önce bağımsızlığını 
ilan etti; çok geçmeden iktisat bölümünü de içine 
katmayı becerdi. Benzer bir süreç, anaakım iktisadın 
gene sessizce geçiştirdiği finans alanında yaşandı. 
Finansın gerektirdiği teknik bilgiye talep vardı; ikti-
sat ilgilenmeyince ondan bağımsız bir finans öğreti-
si (ve bölümleri) gene hızla serpilip gelişti.

Model ve Ekonomi

“Meslek desen değil; müşteri desen gelmiyor; öldür-
dün iktisadı hocam!” diyeceksiniz; durun hele, işin 
daha başındayız. Yukarıda çizilen öğrenci profilini 
iktisat derslerinden soğutan kritik bir sorun daha var. 
Kendisine en soyut modellerle en güncel olayları 
aynı anda öğretmeye çalışan tutarsız çerçeve sunu-
luyor. Ekonomiyi anlama çabası gerçeklikten tümü 
ile kopuk soyut bir modelle başlıyor. Sonra araya 
güncel bir sorunun tartışması sıkıştırılıyor.

Bütün konularda bu format kullanılıyor. Soyutla 
güncel arasında bu hızlı geçişler öğrenciyi serseme 
çeviriyor, ikisini de takip edemez hale getiriyor.

Halbuki, geleneğe yıllarını harcamış akademik ik-
tisatçı bu durumu yadırgamıyor. Suda olduğunu 
bilmeyen balık misali, onun için iktisat demek mo-
deller demek6. Anaakım iktisat özünde modeller 
üzerine inşa edilmiştir. Modellerin soyutluk dere-
celeri farklı olabilir; ancak en önemli modellerin en 



soyutları olduğunu söyleyebiliriz7. İktisat eğitiminde 
yaratılan katma değerin düşük kalmasında iktisadın 
model aşkının katkısı büyüktür.

Geri planda mesleğin kendini özellikle diğer sosyal 
bilimlere kıyasla daha bilimsel zannetmesi yatıyor. 
“Economics” sözcüğünün “physics” özentisi ile tü-
retildiği bilinir.

İktisadın çok temel bir postülası var: insanların eko-
nomik faaliyetlerini anlamak için üretilen bilgi ev-
renseldir; yani zamana, mekana ve koşullara bağımlı 
olması gerekmez. İnsan davranışlarını çerçeveleyen 
tarihi ve toplumsal çerçeveyi modelin varsayımları 
ile analiz dışına atınca, iktisadın tarihe ve topluma 
ihtiyacı kalmıyor. Böylece karşımıza tarih-siz ve 
toplum-suz (tek) sosyal bilim çıkıyor.

Kriz sonrasında, sosyal bilimlerle iktisat arasında 
köprülerin yeniden kurulması yolunda arayış arttı. 
Bazılarına ben de katıldım. Sosyal bilimciler ken-
di aralarında pekala konuşabiliyordu. Ama devreye 
sıra iktisatçılara girince, tam bir “sağırlar diyalogu” 
yaşandığını hayretle izledim. Tüm hatanın iktisatçı-
lardan kaynaklandığını söylemiyorum; sorumluluk 
müşterektir8.

Evrensellik iddiası diğer sosyal bilimleri küçüm-
semeyi de yanında getiriyor. İktisatçıların kibirli 
tavrı haklı olarak eleştiriliyor. Marion Fourcade’ın 
“İktisatçıların Üstünlüğü”9 adlı makalesi mesleğin 
en prestijli dergilerinden Journal of Economic Pers-
pectives’de yayınlandı. Mutlaka okumanızı tavsiye 
ederim.

Türkiye ve benzer ülkelerde, ek bir sorun daha var. 
İngilizce eğitimin ve yurt dışı doktoranın yaygın-
laşması ile anaakım iktisadın anayurdu ABD iktisat 
eğitimine iyice damgasını vurdu. Ders kitapların-
da sunumu ABD’nin gündemi belirliyor; örnekler 
ABD’den veriliyor, vs. Bunları bilmeyen öğrencinin 
konuya iyice yabancılaşması kaçınılmaz oluyor.

Örneğin, makro dersi boyunca kapalı ekonomi ince-
lenir. ABD için normaldir; ekonominin iç dinamiği 
önemlidir. Halbuki, Türkiye için açık ekonomi ve 
döviz kurları kritik önemdedir.

Ancak son bir-iki haftada üstünkörü geçilir.

Uzatmayalım. Ekonominin gerçeklerinden tamamen 
kopuk modellerin teori diye sunulması iktisadı işe 
yaramaz bilgi haline getiriyor. İktisada “kasvetli bi-
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lim” (dismal science) diyenler bu bakıma haklıdır. 
Üniversiteye iktisatçı olma hayali ile başlasa bile, 
aklı başında bir öğrencinin ilk iki yıldan sonra vaz-
geçmesine hiç şaşırmayalım.

Herkes ekonomiden anlar

Kapitalizmin belirgin özelliklerinden biri, toplum-
sal yaşamda ekonomik faaliyetlerin ağırlık ve öne-
minin artmasıdır. Nicel kısmı çok belirgindir. Orta-
lama yetişkin uyumadığı zamanın çoğunda ekonomi 
ile uğraşır. Bir üretken işte çalıştığı saate, işe gidip 
gelme ve alışverişte geçirdiklerini de eklemeliyiz. 
Nitel boyutu en az o kadar önemlidir. Tüketim me-
deniyeti, ekonomik gücü (gelir ve servet) yaşamın 
ana hedefine dönüştürmüştür. “Homo economicus” 
kavramı bu olguyu işaret ediyor.

Öte yandan, insanı diğer mahlukattan ayıran özel-
liklerden biri, daima ve her yerde, doğal ve toplum-
sal çevresini bir dizi hipotez aracılığı ile açıklaya-
bilmiş olmasıdır. Binlerce yıldır böyle yaptı; bugün 
de yapıyor. En genel anlamı ile “ideoloji” kavramı-
nı kullanabiliriz. Hipotezlerin içinde bilimsel olan-
lar, yani objektif nedensellik ilişkileri üzerine inşa 
edilenler hem çok yenidir, hem hala çok sınırlıdır. 
Bugün bile esas gövdesini insanın hayal gücünün 
çarpıcı ürünleri oluşturur.

Bu durumda, ekonomik faaliyetlere ve onları çer-
çeveleyen ilişkilere güncel yaşamında birinci elden 
şahit olan insanların bunları açıklaması (tefsir etme-
si) şaşırtıcı değildir. Bu bilgiyi (ideolojiyi) ekono-
mi üretir; yani tanımı gereği iktisattan önce vardır. 
Kapitalizmin evrimine iktisadın katkısı yoktur diye-
mem; ama abartılması yanlış olur.

İdeolojinin iktisat eğitiminden önce içselleştiğini 
bilmek çok önemlidir. Çerçeveyi evde ebeveynler, 
okulda tartışmalar, yazılı ve görsel medyada anla-
tılanlar, siyasi söylemler, vs. oluşturur. Öğrenci ilk 
iktisat dersine girdiğinde, Türkiye’nin neden gelişe-
mediği, doların neden yükseldiği, eğitimin büyüme-
yi nasıl etkilediği, vs. gündemdeki sorulara cevapla-
rı bildiği kanısındadır. Velhasıl herkes ekonomiden 
anlar.

Kendi neslimden örnek vereyim. Geçmişte, anlatı-
lan gelişmiş piyasa ekonomisi ile öğrencinin yaşa-
dığı kapitalizm-öncesi ekonomi arasındaki uyum-
suzluk ciddi kopukluğa yol açıyordu. Kapitalist 

deyince kentindeki Arçelik yada Petrol Ofisi bayiini 
anlayan öğrenci teori ile nasıl bağ kuracak? Gelişme 
o sorunu hafifletti. Buna karşılık Türkiye’de yay-
gın devletçi/milliyetçi yaklaşımın etkinliği bugün 
de yüksek. Milli gelirle devlet bütçesinin aynı şey 
olmadığı, ödemeler dengesinin devletin dövizini 
göstermediği hala zor kavranıyor.

Konu çok zengin; iki hususu vurgulayacağım. Biri 
ekonomik konularda yaygın önyargı ve ezberlerin 
yarattığı ciddi sorundur. Bir kısmı ekonomi prati-
ğinden sağduyu ile türetilen hurafedir. Birey için 
doğru olanın topluma filtresiz aktarılmasıdır. Ta-
sarruf açmazı iyi örnektir. Bunlara bizzat iktisadın 
eksik/yanlış hipotez ve genellemeleri de katılır.

Ekonominin özel (specific) koşullara bağımlılığını 
kavramayı engeller. Aklıma hemen para- enflasyon 
ilişkisi geliyor. Bunların eğitimle düzeltilmesi çok 
zor ve meşakkatlidir.

Diğeri komplo teorileridir. Ekonomik gerçekliği az 
sayıda güçlü aktörün niyet ve iradesi ile açıklama 
yöntemidir. Sadece yaşam değil, ideoloji de boşluk 
sevmez. Ekonominin karmaşık gerçekliğini objektif 
nedensellikle açıklayamağımız ölçüde komplolar 
devreye girer. Ezberlerle sembiotik ilişkiler kurar. 
Tüm toplumsal bilimlere genel bir sorundur.

Komploculuğun gelişen ülkelerle ya da siyasi yel-
pazenin uçları ile sınırlı kalmadığı, çok daha genel 
bir olgu olduğu açıktır. İktisat eğitiminin, en azın-
dan mevcut biçimi ile, komplocu iktisadı geriletmek 
bir yana güçlendirdiği kanısındayım.

Reformun motoru: giriş dersleri

Başlangıç noktamız, iktisat eğitiminin heterojen ya-
pısı olmalıdır. İlk kriter iktisat mesleği ile ilişkidir: 
profesyonel/akademik iktisatçı yada değil. İkincisi 
bölümle ilgilidir: iktisat bölümü öğrencisi ya da de-
ğil. Dörtlü matris şöyle özetlenebilir: i) tüm üniver-
siteye yönelen giriş düzeyinde iktisat; ii) bölümde 
okuyan ama ama iktisatçı olmayacaklar için iktisat; 
iii) profesyonel iktisatçıların eğitimi; iv) akademik 
iktisatçıların eğitimi.

Yazıda son iki kategoriye girmiyorum. Özellikle so-
nuncusu başlı başına bir araştırma/tartışma konusu 
olmalıdır10. Maalesef çok iyimser değilim. Yukarıda 
anaakım iktisadın matematik/mühendislik eğitimine 
verdiği prime ve yurt-dışı doktoranın yaygınlaşma-
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sına değindim. Dolayısı ile, anaakım iktisadın refor-
mu gerçekleşmeden Türkiye’de akademik iktisatçı 
eğitimide yapılabilcekler çok sınırlıdır. Profesyonel 
iktisatçı eğitimi için de, daha gevşek olmakla bera-
ber, benzer kısıtlamalar vardır. Buna karşılık, ilk iki 
kategoride kısa sürede sonuç verecek iyileştirmeler 
bana mümkün geliyor.

Giriş yani genel derslerle başlayalım. Halen 100 ve 
200 kodlu derslerde mikro ve makro ikişer sömest-
re anlatılıyor. 100 kodlu dersleri üniversitenin ne-
redeyse tümü alıyor. 200 kodlu dersler bazı fakülte 
ve bölümlerin (başta işletme) zorunlu programına 
dahil ediliyor.

100 kodlu derslere odaklanalım. En geniş öğren-
cinin kütlesinin görüp göreceği tek iktisat dersidir. 
Daha sonra ne yaparsa yapsın, öğrencinin işine ya-
rayacak bir iktisat nosyonu/vizyonu oluşturmak için 
mükemmel bir fırsattır. Hiç tereddütsüz, iktisat eği-
timinin bir numaralı önceliği olmalıdır11.

Yukarıda içeriğin temel unsurlarını tanımladık. İşin 
püf noktası, soyut modellere (teoriye) vurgunun 
azaltılması, yerini ekonomilerin dünü ve bugünü 
kadar yarını ve sorunları üzerine sistematik bilginin 
almasıdır. Yani teori-ampirik olgu dengesinde köklü 
değişimdir. Zordur ama mümkündür. Meslektaşlara 
diğer sosyal bilimlerin (siyaset, sosyoloji, uluslara-
rası ilişkiler) giriş derslerini incelemelerini öneririm. 
Öğrenci dostu bu yaklaşımın teori-ampirik olgu den-
gesini kurmayı da kolaylaştırdığını göreceklerdir.

Bu yönde yurt dışında ciddi arayışlar görülüyor12. 
Anaakımın içinden iyileşme örneği D.Acemoğ-
lu’nun yeni giriş kitabıdır13. P.Dorman14 daha eleş-
tirel bir bakışı özümsüyor ama okuması/okutması 
biraz daha zordur. INET15 liderliğinde bir üniversi-
te-vakıf grubu tarafından bir heyete hazırlatılan gi-
riş dersi ve yayınlanan (ücretsiz) e-kitap16 bence çok 
başarılıdır. Akademisyenlerin genel okuyucu için 
hazırladıkları iktisat öğretmeyi hedefleyen kitaplar 
arasında da ilginç olanlar vardır17.

Dikkatinizi çekerim: yukarıdaki çalışmaların tü-
münde gündem ve örnekler gelişmiş ülke öğrencisi 
(ABD, İngiltere, AB, Japonya) için hazırlanmıştır. 
Türkiye’de verimli olabilmeleri için mutlaka yerel 
gündeme ve örneklere dayanan bir dönüşümden ge-
çirilmeleri gerekiyor. Öğrencinin kafasındaki soru-
larla bağlantı kurmanın tek yolu budur18.

Elbette, en doğrusu doğrudan Türkiye için bir ik-
tisada giriş dersi içeriğinin saptanması ve o temel 
üzerine giriş ders kitapları yazılmasının desteklen-
mesidir. Türkiye Ekonomi Kurumunun yada İktisat 
ve Toplum dergisinin böyle bir projeyi sahiplenmesi 
çok yararlı olurdu.

İktisat programları: bazı ipuçları

İktisada giriş üzerine söylediklerimiz, iktisat bö-
lümleri program ve ders içeriklerinin tasarımı için 
de geçerlidir. Kritik başlangıç noktası, bölüm öğ-
rencisinin profesyonel/akademik iktisatçı olmaya-
cağı gerçeğinin kabul edilmesi, içselleştirilmesidir. 
Çok rahatlatacaktır. Bu eşik aşıldıktan sonra refor-
mun yönü bellidir: soyut teori ve modellerden uzak 
durmak; mikro- makro iktisat politikalarına ve am-
pirik araştırma tekniklerine odaklanmak.

Akla hemen iktisat eğitiminin zayıf karnı geliyor: 
matematik ne olacak? Sıradan üniversite cebiri ile 
yetinmek bir çözümdür. Bölümün kaynakları ve öğ-
renci profili müsait ise, profesyonel/akademik ikti-
satçı opsiyonunu açık tutmak isteyen yetenekli öğ-
rencilerle daha ileri matematikler seçmelik derslerle 
sürdürülebilir. O kadar.

Bence matematik yerine metodolojinin ikame edil-
mesi de düşünülmelidir. Karmaşık olaylarda ne-
denselliğin saptanmasında karşılaşılan zorluk ve 
açmazların bir miktar olsun kavranması yüksek eği-
timin temel amaçlarından biri olmalıdır. Genellikle 
diğer konuların içine yedirilerek öğretilir. Bir başlık 
halini alması farkındalık yaratabilir. Neyi bilmedi-
ğini bilmeyen bilgili olamaz. Metodolojik sorunla-
rın açıkça işlenmesi önyargı ve ezberlerin kırılması-
nı da kolaylaştıracaktır.

Ampirik araştırma yöntemleri, yani istatistik ve 
ekonometri, bir optik değişikliği ile iktisat eğitim-
de yer almalıdır. Değişiklik şudur: teori kısmı gene 
geri plana çekilmelidir. Artık her teknik için yazılı-
ma kolayca ulaşılıyor. Derslerin odağı teoriden ya-
zılım kullanmaya yani uygulamaya geçmelidir. İkti-
sat öğrencisinin AI ve Bigdata çağına doğru şekilde 
hazırlanması önemli bir mukayeseli üstünlük fırsatı 
yaratacaktır.
Bu da bizi mevcut eğitimde adeta hiç yer almayan 
bir konuya, somut verilerle çalışmaya getiriyor. Li-
sansüstünde ilk derste mutlaka sorarım: daha önce 
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TUİK’ten milli gelir (enflasyon, işsizlik, vs.) yada 
Merkez Bankasından ödemeler dengesi (kapasite 
kullanımı, reel kur, vs.) serisi indirdiniz mi? En iyi 
üniversitelerden gelenler dahil, cevap hayır olur.

Öğrenci makro özdeşlikte Y harfinin milli geliri, P 
harfinin fiyatlar genel düzeyini temsil ettiğini bili-
yor. Ama GSYH’nın (TÜFE’nin, işsizlik oranının, 
vs.) hesaplanması, ayrıntıları, metodolojik sorunları 
vs. hakkında en küçük bir fikri yok. Çünkü dört yıl-
lık iktisat eğitimi boyunca kimse ondan Türkiye’nin 
fiili verileri üzerinde çalışmasını istememiş.

İktisat eğitiminde ekonomik verilerin yer ve ağır-
lığının arttırılmasının başka olumlu yan ürünleri 
de vardır. Veri bazlı tablo ve grafiklerin kullanımı 
iktisadi analizlerle sınırlı değildir; başarılı özel ke-
sim kariyerine de katkı yapan becerilerdir. Excel’i 
bilmek gereklidir, ama yeterli değildir. İyi tablo ve 
grafikler ancak deneme-hata sürecinde, yani yapa-
rak öğrenilebilir.

Neyse, liste uzundur; başlıkta vurguladığım gibi, 
amacım eğitimin genel yönelimini belirginleştire-
cek bir kaç ipucu vermekten ibarettir. Bir kere o ko-
nuda anlaşabilirsek ayrıntıları kolay çözeriz.

Sonuç olarak

Bugünkü hali ile, bir toplumsal bilim dalı olarak 
iktisadın fevkalade ciddi teorik ve pratik sorunlarla 
karşı karşıya olduğu çok belirgindir. Yukarıda, ik-
tisatta köklü reformun aciliyetine ve önemine de-
ğindim. Ama, anaakım iktisadın kurduğu hegemon-
yanın yakın gelecekte kırılacağı yönünde iyimser 
olmadığımı da ekledim.

Buna karşılık iktisat eğitimde ciddi iyileştirme fır-
satı olduğu görüşümü tekrarlamak istiyorum. Yazı-
nın amacı meslektaşlarımı bu önemli konuyu derin-
lemesine düşünmeye teşvik etmekti. Öneriler hatalı, 
üzerine kuruldukları analiz yetersiz, hatta yanlış 
bulunabilir.

Umudum, analiz ve önerilerime yönelik eleştirilerin 
daha iyi iktisat eğitimi arayışını zenginleştirmesidir. 
Bir yerden başlamak gerekiyor.

Son Notlar
1 Bir ara “neoklasik sentez” de dendi. Solda 

“neoklasik” yada “neoliberal” tercih ediliyor.

2 İngilizce “economy” ve “economics” ayırımını, 
Türkçeye “ekonomi” ve “iktisat” şeklinde çeviri-
yorum. İkincisi için belki “iktisat öğretisi daha doğ-
ru ama tek kelime daha rahat.

3 Konumuz bağlamında, anaakım iktisat için “iyi 
üniversitelerin lisans/lisans-üstü iktisat programla-
rında okutulan konular ve kullanılan ders kitapları-
nın içeriği” şeklinde işlevsel bir tanım yeterli olur.

4 Uygur, E. (ed) (2011): Küresel Bunalım ve İktisat 
Eğitimi, Türkiye Ekonomi Kurumu, Ankara

5 Ekonomi-tek (2015): İktisat eğitimi özel sayısı 1 
(Mayıs) ve 2 (Eylül); örneğin Görün, F. (2015): “İk-
tisat eğitimi üzerine birkaç”, Ekonomi-tek, Eylül.

6 Son dönemde iktisat öğretmeyi amaçlayan bir kitap sa-
tış rekorları kırıyor: Eğilmez. M. (2016): Ekonomide 
Analiz – örnek olaylar ve çözümler, Remzi İstanbul. 
Yazarı akademisyen (hoca) değildir: ama sosyal med-
yadan izlediğim, satın alanların ezici çoğunluğu iktisat 
dersi almış üniversite öğrencileri ve mezunlarıdır.

7 Dani Rodrik son kitabında bu fevkalade önemli 
konuyu ayrıntılı inceliyor: İktisadı Anlamak, Efil 
yay. 2016.

8 Bak. Akat, A.S. (2013): “On Economics and social 
sciences: An agenda for dialogue”, Philosophy and 
Social Criticism, May.

9 Fourcade M, E. Ollion, Y.Algan (2015): 
“Superiority of Economists”, Journal of Economic 
Perspectives, Winter.

10 Akademik iktisatçı, tanım gereği, lisans-üstü ve 
doktora düzeyinde yetişir; iktisatta lisans diploması 
başarı için ne gerekli ne de yeterlidir. Eğitimi ise 
ancak paradigma değişimi ile, en azından onunla 
eşanlı değişebilir.

11 Hakim olan ansiklopedik giriş dersi anlayışı azami 
sayıda kavramın kapsanmasıdır. Kısa sürede bu 
kadar çok kavramla tanışmanın öğrenciyi zorladığı, 
tabir caiz ise hazım sorunları yarattığı doğrudur. 
Alternatifi “ehemi mühimden ayıran”, yani daha az 
sayıda önemli temayı vurgulayan seçicilik olurdu. 
Bu konuya girmiyorum.

12 Anaakım muhaliflerinin görüşleri için yararlı bir 
kitap: Madi A.M. (ed) (2014): The Economics 
Curriculum – Towards a Radical Reformulation, 
World Economic Association (www.
worldeconomicsassociation.org)

13 Acemoğlu D. et.al (2016): Economics, Pearson NY 
(Mikroekonomi – Makroekonomi, Beta, İstanbul)
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14 Dorman P. (2014): Microeconomics 
(Macroeconomics) – A fresh start, Springer NY

15 Institute for New Economic Thinking (www.
ineteconomics.org)

16 CORE (2016): Economics for a Changing World 
(www.core-econ.org/)

17 İki örnek verelim. Doğrudan genel kütleye hitap 
eden, Kishtainy, N. (ed) (2012): The Economics 
Book – Big ideas simply explained, DK Londra, 
(Ekonomi Kitabı, Alfa, İstanbul 2015) ve 
iktisatçılara da yönelen, Chang H-J (2011): 23 
Things They Don’t Tell You About Capitalism, 
Penguin Londra (Kapitalizm hakkında size 
söylenmeyen 23 şey, Say, İstanbul)

18 1990’ların sonunda Mankiw’in ünlü giriş kitabının 
Türkiye uyarlamasını hazırlamaya talip oldum. 
Epey uğraştım ama yayınevinin ticari kaygılarını 
aşamadım. İçimde uhde kaldı.
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