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Önsöz

Bazen çok hoş bir karikatür, bazen de çok 
hoş bir fıkra, insanı günlük hayatın stresinden 
uzaklaştırır, rahatlatır ve eğlendirir. Eğlendirir-
ken düşündürür. Günümüzde mizahın ulaştığı 
güç tartışılmaz. Sadece bir karikatür veya bir 
fıkra o kadar çok şey ifade edebilir ki onu say-
falarla açıklayamaz saatlerce anlatamazsınız. 

Bu özellikleri ile mizahın eğitim amaçlı 
kullanımının Babillere kadar gittiği bilinmek-
tedir (Amoo ve diğerleri, 2002). Öğrenci ve 
eğitimci arasındaki iletişimi kuvvetlendirebi-
len, dersleri daha enteresan ve eğlenceli bir hale 
getirebilen, konuların ve kavramların daha iyi 
akılda kalmasını sağlayabilen mizahın, eğitim 
amaçlı kullanımı birçok çalışmada inceleme 
konusu olmuştur (Ongan, 2010; Aylor ve Opp-
liger, 2003; White, 2001; Berk, 1996; Bryant ve 
diğerleri, 1980; Kaplan ve diğerleri, 1977).

Özellikle öğrenciler tarafından zaman za-
man karmaşık ve sıkıcı bir bilim dalı olarak de-
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ğerlendirilebilen (Colander, 2000) ekonominin 
eğitiminde de bu anlamda mizahtan yararlan-
mak oldukça faydalı olabilmektedir. Bu doğrul-
tuda, çeşitli çalışmalarda (Jones, 2014; Cape-
hart, 2013; Teule and Dekker, 2012; Ray, 1991; 
Blinder, 1974; Christopher, 1980; Edi ve Bar-
bara, 1980; Dennis, 1982) mizahın, ekonominin 
farklı alanlarındaki bazı kavram ve teorilerin 
açıklanmasında kullanıldığı görülmektedir.

Bu kitapta, bugün fizikten tıbba, psiko-
lojiden hukuka kadar birçok bilim dalı ve do-
layısıyla meslek grubu için de yapıldığı gibi, 
ekonomi ve ekonomistler ile ilgili çok bilinen 
ve kullanılan fıkra, hikâye ve değerlendirmeler 
verilmektedir. Asıl temel amacının sadece biraz 
hoşça vakit geçirtmek ve eğlendirmek olan bu 
kitabın, bir anlamda öğrenciler için ekonomi 
bilimine genel, eğitimciler için de entelektüel 
bir bakış açısı getirebileceğini zannediyorum. 
Bir derleme niteliği taşıyan bu kitap içinde 
çoğu halka mal olmuş olan fıkra ve değerlen-
dirmelerden altında adım yazmadıkça hiç biri 
bana ait değildir. Kitabın hazırlanmasında Pasi 
Kuoppamäki’ye verdiği çok büyük destek için 
teşekkür etmek isterim. Kendileri de böylesi 
bir kitabın hazırlanmasını çok arzu ettiler. Ay-
rıca, kitabın kapağındaki karikatür için Randy 
Glasbergen’a da teşekkür ediyorum. Kitabın 
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içinde yer alan ve özenle seçilmeye gayret edil-
miş olan tüm fıkra, hikâye ve değerlendirmele-
rin hoşgörünüz doğrultusunda eğlenceli olması-
nı dilerim. Bu kitabı, mizahı çok seven ve onu 
günün her anında çok iyi kullanabilen maalesef 
kısa bir süre önce kaybettiğimiz çok kıymetli 
bölüm hocam Prof. Dr. Erdoğan Alkin’e arma-
ğan ediyorum.  

Saygılarımla,

Prof. Dr. Serdar Ongan
Sarasota, Florida, 2016
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“Ekonomistler ve politik filozofların fikir-
leri doğru olsun olmasın tahmin edildiğinden 
çok daha etkilidir. Dünyayı bir ölçüde bu fikirler 
yönetmektedir. Her türlü entelektüel etkiden ba-
ğımsız olduğunu düşünen insanlar, genellikle ar-
tık hayatta olmayan bir ekonomistin esiridirler.”

Keynes

!
“Ekonominin başardığı en önemli şey, in-

sanlar arasında barışçıl bir işbirliğinin mümkün 
olduğu yönünde bir teori sunmuş olmasıdır. Bu 
nedenle şiddetli çatışmaların çığırtkanları onu 
iç karartıcı bir bilim olarak etiketlemiştir ve 
yine bu nedenle savaşlar ve yok etme çağında 
ekonominin kullanım alanı yoktur.” 

Ludwig Von Mises

!
“Birbirinin tamamen zıttı şeyleri söyleyen 

iki kişinin bir Nobel Ödülünü paylaşabileceği 
tek alan ekonomidir.” Özellikle, Myrdal ve Ha-
yek bir Nobel Ödülünü paylaşmışken… 

Roberto Alazar 
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Wharton Okulunda duyulmuştur. 
Köy yolunda yürüyen bir adam, bir ço-

ban ve büyük bir koyun sürüsüne rastlar. 
Çobana, 

“Senin süründeki koyunların sayısını 
tam olarak bileceğime, senin bir koyununa 
karşılık 100 Dolar bahse girerim,” der. Ço-
ban teklifi düşünür, sürü büyüktür ve bahse 
girmeyi kabul eder. Adam “973” der. Çoban 
şaşkındır çünkü söylenen rakam tam ola-
rak doğrudur. Çoban “TAMAM” der, “Ben 
sözümün eri bir adamım, al bir hayvan.” 
Adam bir hayvan alır ve uzaklaşmaya baş-
lar. 

Çoban “Bekle Bekle,” diye seslenir, 
“Bana ödeşmemiz için bir şans ver. Senin 
ne iş yaptığını tam olarak bilirsem iki katı 
veya hiçbir şey”. Adam, nasıl istersen der. 
Çoban, “Sen bir devlet kuruluşunda çalışan bir 
ekonomistsin,” der. “İnanılmaz!” der adam, 
“Kesinlikle doğru! Ama söyler misin, nasıl 
anladın bunu?” 

“Dur bakalım” der çoban, “önce köpe-
ğimi yere bırak da söyleyeyim.” 

!
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Bir matematikçi, bir muhasebeci ve bir 
ekonomist aynı iş için başvururlar. 

Mülakatı yapan kişi matematikçiyi çağırır 
ve “İki artı iki kaç eder?” diye sorar. Matema-
tikçi “Dört” diye cevap verir. Mülakatçı “Kesin 
Dört mü?” diye sorar. Matematikçi şaşkınlıkla 
mülakatçıya bakar ve “Evet, dört, tam dört,” 
der. 

Mülakatçı muhasebeciyi çağırır ve “İki artı 
iki kaç eder?” diye aynı soruyu sorar. Muhase-
beci, “Genellikle dört – aşağı yukarı doğru, yüz-
de on oynama olabilir ama ortalama dörttür” der. 

Mülakatçı bu kez ekonomisti çağırır ve 
“İki artı iki kaç eder?” diye aynı soruyu ona da 
sorar. Ekonomist ayağa kalkar, kapıyı kilitler, 
perdeleri kapatır, mülakatı yapan kişinin yanına 
oturur ve “Siz kaç etmesini istersiniz?” der.

!
Ekonomi Eğitimi almak İçin En İyi 10 Ne-

den
1.  Ekonomistler silahlı ve tehlikelidir: “Görün-

mez ellerimizden (invisible hand) sakının.”
2.  Ekonomistler talebi karşılayacak miktarda 

arz edebilirler.
3.  Para konusunda ahkam kesmek için para ka-

zanmanız gerekmez. 
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4.  Kayıtsız bir yüz ifadesiyle “vergi artışı” di-
yebilirsiniz. 

5.  Hem Mick Jagger, hem de Arnold Schwar-
zenegger ekonomi okumuştur, bakın ikisi de 
nasıl köşeyi döndü. 

6.  İşsizlik bürosunda kuyruğa girdiğinizde ne-
den orada olduğunuzu ayrıntılarıyla biliyor 
olursunuz.

7.  Sarhoş olduğunuzda herkese “azalan marji-
nal fayda” kanunu hakkında araştırma yaptı-
ğınızı söyleyebilirsiniz.

8.  “Eğer EKONOMİ terimi içindeki kelimele-
rin yanına bir K daha talep edip, fazladan O’ 
yu arz ederseniz EN/NE KOMİK olur.”

9. ?
10. ?

!
“Bir ekonomist, ekonomi hakkında yanlış 

tahminler yapması için kendisine para ödenen 
eğitimli bir uzmandır. Bir ekonometrist, eko-
nomi hakkındaki yanlış tahminlerini bilgisayar 
kullanarak yapması için kendisine para ödenen 
eğitimli bir uzmandır.” 

Peter Kennedy

!
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Bentley’in İkinci Ekonomi Kanunu: Bir 
ekonomistten daha tehlikeli tek şey amatör bir 
ekonomisttir! 

Berta’nın Temel Ekonomi Kanunu: “Ama-
tör bir ekonomistten daha tehlikeli tek şey pro-
fesyonel bir ekonomisttir.”

!
Bir ekonomi tahmincisinin ofisinin kapı-

sının üstünde çok dikkat çekecek biçimde asılı 
duran bir at nalı bulunuyormuş. Kendisine bu-
nun ne işe yaradığı sorulduğunda, tahminlerini 
yaparken kendine şans getiren bir uğur olduğu-
nu söylemiş. Kendisine, ama siz bu hurafelere 
mi inanıyorsunuz? diye sorulduğunda, 

“Elbette inanmıyorum!” demiş. “Peki, o 
zaman neden orada tutuyorsunuz?” 

“Bakın,” demiş, “hurafelere inansanız da 
işe yarıyor inanmasanız da.” 

Niels Bohr

!
“Matematik, ekonomi bilimine ciddiyet 

getirdi. Maalesef, bu ciddiyet ekonomiyi öldür-
dü.”  

Kenneth Boulding

!


