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Prof. Dr. İlker Parasız'a Armağan

NAzIM EKrEN

Mezunu olduğum Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nde İk-
tisat Bölümünün özelliklerinden biri de, yurtdışında faklı ülkelerde farklı 
alanlarda doktora yapmış öğretim üyeleri ile Türkiye’nin farklı üniversi-
telerinden gelmiş farklı dallarda uzmanlaşmış öğretim üyelerinin bir arada 
oluşuydu. Farklı ekollerin ve yaklaşımların bir arada bulunması, üniversal 
ortamın doğmasına imkan sağlamış ve öğrencilerin çok boyutlu veri ve bil-
gilerle tanışmasını mümkün kılmıştır. Katkıda bulunanları da şükranla an-
mak isterim.

Öğrencilik dönemimde hem iktisadın hem de akademisyenliğin önemli 
ve işlevselliği yüksek bir meslek/yapılması gerekli iş olduğunu hocalarım-
dan öğrendim. İlker Hocamı da, ilk olarak, öğrencisi olduğum böyle bir or-
tamda tanıdım. Hocam sınıfta ders işlerken özellikle şöyle bir yöntem izler-
di. Teori veya politika, konsept ya da konu, neyi anlatıyorsa öncelikle ana 
akım görüşlerin arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri belirterek özetler, 
zaman içindeki değişimlere vurgu yapar, uygulamadaki anlamlarına atıflar-
da bulunurdu. Bu yaklaşım Hocamın yazmış olduğu ders kitaplarında da 
yer almaktadır. Hocamın literatürü yakın takip etmesi kadar, yorumlarında 
da kaliteli farklılık üretmeye öncelik vermesinden kaynaklanırdı. Sadece 
ders işlemekle kalmaz, konuyla ilgili sohbet eder, günlük gelişmelerle ilgi-
li değerlendirmelerde bulunurdu. Ayrıca öğrencilerle futbol ve satranç gibi 
etkinliklerde birlikte olurdu. Öğrenciler arasındaki popülerliği bu nedenle 
oldukça yüksekti.

Mezun olma sürecine geldiğimde, okul sonrası döneme ilişkin elbette al-
ternatifler söz konusuydu. Akademisyenliği öğrencilik döneminde oldukça 
önemsemiş ve benimsemiştim. Kararımdaki en önemli belirleyicilerinden 
biri, İlker Hocamın bıraktığı etki ve yönlendirmeleri olmuştur. Öğretim ele-
manlığı sürecine, Hocamın ilk asistanı olarak başladım. Zamanla öğrendim 
ki, bu hem onur verici bir kimlik sağlamaktadır hem de önemli sorumluluk-
ları da beraberinde getirmektedir.

Asistanlık döneminde, ders ve tez yazım aşamalarında asistan-hoca iliş-
kisinin en iyi örneklerinden birini yaşadım. Akademik çalışmalarda aranan 
bilimsel yetkinliğin ve objektifliğin gözetilmesini, analiz ve değerlendirme 
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süreçlerinde akademik kalitenin korunmasını, üniversal metodoloji ve içerik 
oluşturmanın sağlanmasını asistanlık sürecinde öğrendim. Hocam söz konu-
su yetenekleri ve becerileri kazanmamda sabırlı, ısrarcı ve takipçi olmuştur. 
Kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum.

Doktora tezimin konusu ve içeriği, daha sonraki akademik kariyerim-
de önemli rol oynamıştır. O tarihte Türkiye’de tartışılmayan, ama zamanla 
önem kazanacak bir alanda araştırma yapmaya da Hocamın yönlendirme-
siyle başladım. Tez savunmasından sonra da Hocamın ilk doktoralı öğren-
cisi olmuştum.

Hocamın Merkez Bankası İdare Meclisinde uzun süre görevde bulunma-
sı, bilgi birikimi ve tecrübesinin finans otoritesine aktarılmasını sağlamıştır. 
Bu dönemde, kamuda kalıcı dostluklar üretmiş, teori ve uygulamanın farklı 
örneklerini sunmuştur. 

Hocamız Prof. Dr. M. İlker Parasız üniversitelerde, akademisyenler ve 
öğrenciler arasında, iş dünyasında ve kamu sektöründe saygın hoca, düşün-
cesine, fikrine ve görüşüne itibar edilen otorite, dost, arkadaş, ağabey ol-
muştur. Hocamızın öğrettiği, gösterdiği ve istediği şekilde akademisyen ve 
insan olmak bizlere bıraktığı en büyük mirastır. Bu sorumluluğu her zaman 
hatırlayacağız.
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ALİ ArI,
Kırklareli Üniversitesi,

İktisat Bölümü

P  rof. Dr. İlker Parasız 40 yılı aşan akademik ve profesyonel ya-
şamında iktisat ve finans alanlarında 50’nin üzerinde kitap yaz-
mış, çok sayıda bilimsel çalışma ve makaleye imza atmıştır; 

hala da akademik çalışmalarına devam etmektedir. Kitapları hem öğrenci-
ler hem akademisyenler hem de diğer profesyoneller için birer rehber ni-
teliğindedir. Bu sebeple İlker Parasız’a “armağan” ettiğimiz bu kitabımıza 
“Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek” adını verdik. 
Bu büyük ve değerli insana, bilim adamına, Hocaya, Hocamıza hürmetle ve 
saygıyla bu kitabı armağan ediyoruz.

1943 yılında Kütahya’da hayata gözlerini açan Mustafa İlker Parasız 
kendisinin de açıkça ifade ettiği gibi “kaderin bir cilvesi” olarak akademis-
yenliğe adım atmıştır. Ankara Siyasal’da son sınıf öğrencisiyken Türk Ver-
gi Sistemi dahil 3 dersten ikmale kalması hayatını değiştirecek olayların 
başlangıcı olmuştur. İkmal sınavları yüzünden Hesap Uzmanlığı ve Maliye 
Müfettişliği gibi memuriyet sınavlarını kaçırmış, yıl sonuna doğru mezun 
olduğunda ise girebileceği tek sınav Milli Eğitim Bakanlığı’nınYurtdışı Eği-
tim Sınavı olmuştur. Yurtdışı Eğitim Sınavında kimsenin beklemediği ikma-
le kaldığı Türk Vergi Sistemi ile ilgili bir konudan bir soru gelmiş ve bu so-
ruyu sorulan diğer sorular ile birlikte doğru cevaplayarak Fransa’ya gitmeye 
hak kazanmıştır. Fransa’da Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlayıp 
yurda döndüğünde bir yakınının Sanayi Bakanlığı’nda teklif ettiği uzmanlık 
görevini kabul etmek üzereyken Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki bir memurun 
Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne gitmesini tavsiye etmesiyle 
Bursa’ya başvuruda bulunmuş ve kabul edilerek akademik hayatına 1972 
yılında Öğretim Görevlisi olarak başlamıştır. 1975’te Doçent, 1980’de Pro-
fesör unvanlarını alır ve 40 yıldan fazladır devam eden bu akademik yaşa-
mına birçok bilimsel kitap ve makale sıkıştırır.

Bu kitaba katkı sağlayan veya sağla(ya)mayan birçok öğrencisi, meslek-
taşı ve arkadaşının İlker Hoca ile ilgili anlatacak muhakkak bir anısı vardır. 

ÖNSÖZ
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ile ilgili paylaşmak istediğim birkaç anım bulunmakta. Benim Hoca’yla ta-
nışmam yakın bir zamana tekabül etmektedir. Fransa’da Toulon Üniversite-
si’nde “Türkiye’deki Finansal Krizler” üzerine yazdığım Doktora tezimin 
savunma jürisine hem Frankofon (Fransızca bilen) hem de krizler konusun-
da çalışmış bir Türk Hoca ararken İlker Hoca’nın kütüphanemde bulunan 
“Enflasyon, Kriz, Ayarlamalar: Dünyada ve Türkiye’de Kalkınma Makro 
Ekonomisi Sorunları” isimli kitabının arka sayfasındaki “Fransa Montpel-
lier Üniversitesi” kelimelerini görür görmez internetin başına oturduğumu 
hatırlıyorum. Sonrasında TCMB’yi arayıp Hoca’ya ulaşabileceğim bir tele-
fon numarası istedim. Numarayı verdiklerinde Hoca’yı aramak için bir süre 
düşündüm: “Acaba nasıl yapmalıydım? Bu kadar tanınmış bir iktisatçıyı, 
Hoca’yı nasıl arayacaktım?” Durumu tez direktörüm Prof. Philippe Gilles 
ile paylaştım. O da İlker Hoca’yı kendisinin aramasının daha uygun dü-
şeceğini, sonrasında da benim durumu Türkçe daha detaylı anlatabileceği-
mi belirtti. Dediği gibi yaptık. Önce Philippe Gilles aradı; Hoca karşısında 
Fransızca konuşan birini duyunca önce şaşırdı, sonra “Tamam” dediğini 
hatırlıyorum. Gilles telefonu bana verdiğinde, Hoca’ya durumu tekrar izah 
ettim, tez konumu söyledim, savunma tarihini ve diğer detayları anlattım. 
Hoca bu teklife çok sevindiğini ancak tek bir şartla jüri üyesi olacağını be-
lirtti: “Ali gelirim ama bir şartla; Tez savunmasından sonra beni Montpel-
lier’e götürürsen”. İlker Hoca’ya memnuniyetle kendisini Doktorasını aldığı 
Montpellier’e götüreceğime söz verdim. 2009 yılı Eylül’ünde tez savunma-
sı sonrasında İlker Hoca ve eşi Süheyla Hanım’ı 60’lı yılların sonunda ve 
70’li yılların başında yaşadıkları Montpellier şehrine götürdüm. Yaşadıkları 
şehri, kaldıkları evi, sokağı dolaştık beraber. Geçmişin izlerini takip ederken 
belki de ilk defa İlker Hoca’yı bu kadar hüzünlü gördüğümü hatırlıyorum..

İlker Hoca’yı tanıyan herkes Hoca’nın çalışkan, dürüst, hakkaniyete çok 
önem veren, mütevazı, yardımsever ve espritüel biri olduğu konusunda emi-
nim hemfikirdirler. Hoca Bursa Uludağ Üniversitesi’nde görev yaparken 
Anadolu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’n-
de dersler vermiş, TÜSİAD gibi iktisadi derneklere danışmanlık yapmış-
tır. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi’nden ayrılıp TCMB İdare Meclisi’ne 
girdiğinde dahi hem Galatasaray Üniversitesi hem de İstanbul Ticaret Üni-
versitesi’nde ders vermeye devam etmiştir. Halen İstanbul Ticaret Üniversi-
tesi’nde Doktora derslerine girmektedir. İlker Hoca’nın bir kısmına yazının 
ilerleyen kısımlarında değindiğimiz 50’nin üzerinde kitabı ve ayrıca birçok 
bilimsel makalesi vardır. Hoca hala bilimsel çalışmalar yapmaya devam 
etmektedir. En son kendisini evinde ziyaret ettiğim 2013’ün Ekim ayında 
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bana her gün en az 4-5 saat çalıştığını şevkle anlatıp, birlikte kitap yazma 
önerisinde de bulunmuştur. İnşallah en kısa zamanda üzerinde konuştuğu-
muz kitabı çıkartabiliriz Hocam. 

İlker Hoca 1972’den 2003’e kadar görev yaptığı Uludağ Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nde gerek meslektaşları gerekse öğrencileri için örnek bir 
bilim adamı ve örnek bir öğretmen portresi çizmiştir. Bölüm, Fakülte ve 
Üniversite düzeyinde kurulan birçok komisyonda görev yapmış, 70’li yılla-
rın sonunda Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkan Yardımcılığı 
90’lı yılların başında akademik çalışmalarına engel olabileceği endişesiyle 
her ne kadar istekli olmasa da 3 yıllık bölüm başkanlığı görevini de büyük 
bir titizlikle yürütmüştür. 

İlker Parasız’ın farklı üniversitelerde verdiği dersler ve seminerler keli-
menin tam anlamıyla “dillere destan” düzeyde olmuştur. Hele para politika-
sından bahsederken soyadı Parasız’a vurgu yapması ve buradan hareketle 
para politikasını anlatması çok meşhurdur. Bu dersleri alanlar arasında şim-
di meslektaşı olan birçok akademisyen temel konulara ilişkin kavramları 
İlker Hoca’nın derslerinde aldıklarını dile getirmektedirler. Bu da Hoca’nın 
ne kadar iyi bir pedagog ve alanına hâkim olduğunun bir göstergesidir. 
Öğrencilerinin ifadesiyle “Başkasının beş saatte anlatacağı konuyu yarım 
saatte anlatır ve anlattığı da anlaşılır. İktisadı kafalarda uçuşan kavramlar 
olmaktan çıkartır, herhangi birinin İktisadı öğrenmek üzere basvurabileceği 
en iyi kaynaktır kendisi.” Ayrıca “Helvacı Bıçağı” betimlemesi ile Makro-
yu, Mikroyu bir bakmışsınız ki beyninize kazımıştır bile! 

İlker Hoca aynı zamanda çok mütevazı ve yardımsever bir insandır. Her-
kesle iletişimi olan her türde insanla konuşacak bir şeyler bulan muhab-
bet ehli biridir İlker Hoca. Ayrıca Hoca herkesin sorunlarını dinler ve çare 
bulmaya çalışır. Ben dâhil tanıdığım birçok kişinin bir yerlere gelmesinde 
muhakkak bir yardımı olmuştur. Eski öğrencileri İlker Hoca’nın kendisin-
den bir şekilde yardım isteyen birisine “Hayır, yardımcı olamam/olamaya-
cağım.” dediğini yardım konusu ne olursa olsun duymamışlardır. Kendisi 
yardımcı olamayacaksa yardımcı olabilecek birilerine mutlaka yönlendirir. 
İlker Hoca muhatabı kim olursa olsun karşısındakine olan saygısını en gü-
zel şekilde gösterir. Üniversitede Rektöründen müstahdemine kadar herkese 
aynı sevecenlikle yaklaşabilen ve kimseyi kırmamaya çalışan çok “Baba-
can” birisidir.

İlker Hoca aynı zamanda espritüeldir de! En zor konuları bile kolayca 
ve esprili bir şekilde karşısındakine anlatır. Derslerinde sıkılmazsınız. Ha-
yatı ne kadar hafife aldığını ve alınması gerektiğini çok güzel bir şekilde 
öğrencilerine gösterir. Ayrıca karşısındaki kişiye takılmayı da çok sever! Ta-
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nesyen görüşlerle, Keynesyenleri savunan iktisatçılara Monetarist görüşleri 
savunarak takılır. Bir nevi şeytanın avukatlığını yapar! Bu da kendisinin 
İktisat Teorisine’ne kadar hâkim olduğunu gösterir. 

Hoca aynı zamanda sıkı bir Galatasaray taraftarıdır. Galatasaray’ın 
üst üste şampiyon olduğu ve UEFA kupasını aldığı senelerde öğrencileri-
ne “Galatasaray iyi olunca benim moralim iyi oluyor, benim moralim iyi 
olunca sorular kolay oluyor, sorular kolay olunca öğrenciler geçebiliyor, bu 
yüzden dersimi alan binlerce öğrenci Galatasaray’ın Şampiyonluğu için dua 
ediyor.” ifadesi ile herkesi kırıp geçiren biridir kendisi (bkz. Ekşisözlük). 
Futbola olan ilgisi ise çok derindir. Dersi esnasında üç büyüklerin yetmiş-
lerdeki kadrolarını eksiksiz bir şekilde sanki bu hafta oynamışlar gibi sayıp 
sizleri şaşırtabilir.

İlker Parasız, engin yurt sevgisiyle, üstün yetenekleriyle, bitmez tüken-
mez enerjisi ve çalışma azmiyle, iktisat ve finans alanında yaptığı birçok 
bilimsel çalışmayla, eğitime verdiği önemli katkılarıyla, iktisat ve finans 
dışına taşan büyük bilgi birikimiyle örnek bir bilim adamı olmuştur. İlker 
Hoca’nın bu birikimlerini gelecek nesillere sunmaya daha uzun yıllar de-
vam etmesini diliyoruz.

Bu Önsözü hazırlarken İlker Hoca’nın kitaplarıyla bu Armağan Kitabı 
oluşturan makaleleri eşleştirmeye çalıştık. İlker Hoca’nın en temel eserleri 
arasında birçok baskı yapan ve çok satan İktisada Giriş (2010), İktisadın 
ABC’si (2013), Mikro Ekonomi (2012) ve Makro Ekonomi (2013) kitapları 
yer almaktadır. 

Hoca’nın ilgi alanını oluşturan en temel konulardan biri enflasyondur. 
İlker Parasız, Doktora tezinin de konusunu oluşturan bu alanda bireysel ve 
ortak olmak üzere önemli çalışmalar ortaya koymuştur: Kriz Ekonomisi; 
Hiperenflasyon ve Yüksek Enflasyonla Mücadelede Ünlü İstikrar Politika-
ları ve 5 Nisan 1994 Kararları (1995), Enflasyon, Kriz, Ayarlamalar: Dünya-
da ve Türkiye’de Kalkınma Makro Ekonomisi Sorunları (2002a) bu alanda 
akla başlıca gelen eserleri arasındadır.

Melike Bildirici, İlker Parasız, Elçin Alp ve Özgür Ersin’in “Piyasa Bas-
kınlık Endeksi ve Enflasyon: 2011-2012 Para Politikası Uygulamalarının 
Analizi” başlıklı çalışması Türkiye’de LM eğrisinin parasız para politikası 
kullanılarak yatay hale geldiği ve Taylor kuralının politika faiz oranı aracı 
kullanılmak suretiyle uygulanan enflasyon hedeflemesi politikasını etraflıca 
incelemeyi amaçlamaktadır. Buna göre Türkiye ekonomisinde enflasyonist 
etki yaratan hususların açıklığa kavuşturulması için “piyasa baskınlık en-
deksi” adı verilen TCMB tarafından ilan edilen borç alma ve borç verme 
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faiz oranları arasındaki farktan hareketle oluşturulan bu endeksten yarar-
lanılmıştır. Bu çerçevede doğrusal olmayan ekonometrik modellerle test 
edilen bu ilişki neticesinde Türkiye’deki enflasyonist baskı yaratan temel 
nedenin TCMB’nin borç verme ve borç alma faiz oranları arasındaki fark 
olduğu belirlenmiş ve bulgular çerçevesinde belli eşiklerin aşılması so-
nucunda enflasyonist etkilerin daha da güçlendiği sonuçlarına varılmıştır. 
Burada ilginç olan enflasyon hedeflemesi politikasıyla enflasyonu kontrol 
altına almak isteyen TCMB’nin Taylor kuralının politika faiz oranının be-
lirlenmesinde etkin olduğu Türkiye ekonomisinde enflasyonu tasdik eder 
duruma düşmesidir. 

Ali Arı’nın “Enflasyon ve Beklentiler: 2002-2011 Türkiye Deneyimi” 
başlıklı çalışması Türkiye’nin 2000’li yıllara kadar kronik bir sorun olan 
enflasyonu 2004 yılında nasıl tek haneli rakamlara düşürmeyi başardığını 
açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Arı, enflasyonla mücadelede başa-
rı sağlanan 2002-2011 döneminin gerek betimsel gerekse ampirik detaylı 
bir analizini sunarak Türkiye’deki enflasyon dinamiklerini ortaya koyma-
yı hedeflemektedir. Arı’nın gerçekleştirdiği betimsel ve ampirik analize 
göre, Türkiye ekonomisindeki dezenflasyon sürecinde temel olarak merkez 
bankası bağımsızlığı ve enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulamaya so-
kulması ile birlikte sağlanan etkin beklenti yönetimi, sıkı maliye politikası, 
ekonomik büyüme ve döviz kurundaki azalışlar ön plana çıkmaktadır. Bu 
çerçevede TCMB ile genel ekonomi yönetimi ve hükümetle sağlanan etkin 
bir koordinasyon, Türkiye’deki enflasyon sürecinin yönetiminde büyük bir 
önem taşımaktadır.

İlker Hoca’nın ilgi duyduğu alanların bir diğeri krizlerdir. Hoca, gerek 
Türkiye ekonomisinde ortaya çıkan finansal ve ekonomik krizler gerekse 
dünya ekonomisinde etkili olan krizler konusunda önemli çalışmalar yap-
mıştır: Finansal Makro Ekonomi: Ekonomik Dalgalanmalar ve Krizler 
(2003), Küresel Kriz: Finans Krizinin Güven Krizine Dönüşmesi (2009), 
1929 Dünya Büyük Ekonomi Krizi ve Dünyada ve Ülkemizdeki Etkileri 
(2011) ve gene yukarıda bahsedilen Enflasyon, Kriz, Ayarlamalar: Dünyada 
ve Türkiye’de Kalkınma Makro Ekonomisi Sorunları (2002a) ilk akla gelen 
eserleridir. 

Ercan Eren’in “2008 Sonrası Büyük Durgunluk ve Avusturya Okulu” 
adlı çalışması 2008 krizi ve sonrasında yaşanan “büyük durgunluk” süre-
cini Avusturya Okulundan hareketle açıklamaya çalışmaktadır. Post-Key-
nesyen akımı temsil eden Minsky’nin kriz açıklaması, Avusturya Okulunun 
konjonktür dalgası analizine çok benzemektedir. Buna göre güvenli fon-
dan riskli fona geçişin nedeni, merkez bankalarının para arzını arttırmaları 
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Minsky’de spekülatif fon ve Ponzi fonuna karşılık gelmektedir. Bu sebeple, 
2008 krizi örneğinde olduğu gibi, Avusturya Okulu ve Post-Keynesci iktisa-
dın (Minsky) kriz teorileri birbirlerine ikame değil, tamamlayıcı olarak alın-
dığında krizi açıklamada oldukça başarılı oldukları görülmektedir. Avustur-
yanlara göre 2001 yılında ABD piyasalarında faiz oranının düşmesi ve aktif 
fiyatlarının yükselmesi 2008 krizinin başlangıcıdır. Çünkü faiz oranlarının 
doğal faiz oranının altına düşmesi ile ekonomide yanlış yatırım ve aşırı ya-
tırım ortaya çıkmaktadır. Ayrıca klasik iktisadi görüşün aksine ekonomik bi-
rimlerin, özellikle de girişimcilerin sistematik hata yapması ve naif beklen-
tilere sahip olmasının kabulü 2008 krizi açısından önemlidir. Şöyle ki 2008 
krizine giden süreçte özellikle yatırım bankalarının almış oldukları riskli ve 
irrasyonel yatırım kararları krizin oluşumunda önemli bir yere sahiptir. Son 
olarak Avusturya Okulunda finansal yeniliklerin istikrarsızlık yaratabileceği 
görüşü 2008 küresel krizi bağlamında anlamlıdır. Şöyle ki özellikle 2000’li 
yıllarda çok büyük boyutlara ulaşan menkul kıymetleştirme (securitization) 
şu an “toksik varlık” olarak adlandırılan ve fiyatlandırılması çok güç finan-
sal aktiflerin artmasına yol açmış ve bu durum yatırım bankalarının aktif ka-
litesini düşürmüş ve finansal krizi tetikleyen ana unsurlardan biri olmuştur.

Erdem Başçı “Küresel Krizle Birlikte Merkez Bankalarının Değişen Po-
litikaları” isimli makalesinde küresel finansal kriz öncesinde fiyat istikra-
rına odaklanan merkez bankalarının krizle birlikte finansal istikrarın sağ-
lanmasında artan rolüne değinmektedir. Ayrıca Başçı çalışmasında küresel 
kriz ve Avrupa borç krizinin Türkiye’yi etkileme kanallarına vurgu yaparak 
TCMB’nin gerek fiyat istikrarını gerekse finansal istikrarı sağlamada uygu-
ladığı alternatif politikalara da değinmektedir. Buna göre fiyat istikrarını ve 
finansal istikrarı eşzamanlı sağlayacak bir faiz oranının her zaman mümkün 
olamayacağı ve tek bir araçla birden fazla değişkenin kontrol edilemeyece-
ğinden hareketle TCMB kullandığı araç setini genişletme yönünde çalışma-
lar yapmıştır. Bu doğrultuda, politika faizi aracına ilave olarak zorunlu kar-
şılıklar, faiz koridoru ve diğer bazı likidite yönetimi araçlarından oluşan bir 
politika bileşimi kullanılmaya başlanmıştır. 2011’e kadar gerek kısa vadeli 
yabancı sermaye girişlerini azaltmak gerekse kredi büyüme hızını yavaş-
latmak isteyen TCMB, faiz oranlarını azaltırken zorunlu karşılık oranlarını 
kademeli olarak artırmıştır. 2011’de ise bazı Avro Bölgesi ülkeleri için artan 
risk algısı küresel piyasalarda risk iştahını azaltarak gelişmekte olan ülkeler-
den sermaye çıkışına neden olmuş, bu nedenle TCMB uyguladığı politikala-
rı tersine çevirmiştir. Başçı genel olarak bu küresel istikrarsızlık döneminde 
TCMB’nin uyguladığı politikaların başarılı olduğunu ifade etmektedir. 
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İlker Parasız’ın bir diğer ilgi alanı Osmanlı ve Türkiye Ekonomisidir. 
Türkiye Ekonomisi: 1923’ten Günümüze Türkiye’de İktisat ve İstikrar Po-
litikaları (1998), Türkiye Ekonomisi (2004), Hoca’nın bu alanda akla ilk 
gelen çalışmalarıdır.

Necati Şahin’in “Huzur Dersleri” isimli çalışması Osmanlı’da Osman 
Gazi’den beri süregelen bir gelenek olan ve III. Ahmet’in fermanıyla 1729 
yılında resmileşen ve hilafetin kaldırıldığı 1924 yılına kadar devam eden 
Huzur Dersleri konusunu irdelemektedir. Buna göre, Huzur Dersleri İslam 
geleneğinde halife, sultan veya diğer devlet büyüklerinin huzurunda ger-
çekleştirilen ve “muhadara” olarak isimlendirilen ilmi, felsefi veya edebi 
tartışmalı toplantıların Osmanlı’daki uygulama biçimini ifade etmektedir. 
Yazara göre Huzur Dersleri bugün anladığımız manada akademik bir özellik 
taşımamaktadır ve daha çok sarayda padişahın huzuruna çıkabilecek sınırlı 
sayıda kişi tarafından takip edilebilmiştir. Buradan hareketle Huzur Dersle-
rinin Kur’an ayı olan Ramazan’da Kur’an’ı biraz daha iyi anlayıp uygulaya-
bilmek ve Ramazan’ı yeterince değerlendirebilmek için padişahların bizzat 
kendilerine, maiyetlerine ve yakın çevrelerine sundukları bir Ramazan he-
diyesi olduğu söylenebilir. 

Hüseyin Al ve Şevket Kamil Akar’ın “Tanzimat ve Mali Reformlar: İlti-
zamın Kaldırılması ve Finansman Arayışları (1839-1840) başlıklı çalışması 
1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı’nın Osmanlı’nın kamu maliyesi 
üzerinde yarattığı etki ve bunun sonucunda ortaya çıkan reform süreci ve 
finansman ihtiyacı konularına odaklanmaktadır. Tanzimat ile idari, mali ve 
hukuki alanlarda düzenlemelere gidilerek devletin yeniden yapılandırılma-
sı hedeflenmiştir ve Ferman ile reform yapılmak istenen alanların başında 
kamu maliyesi gelmektedir. Bu alandaki değişikliklerin temel hedefi ise ver-
gi adaletinin sağlanması, vergi tahsilinde iltizam usulünün kaldırılması ve 
devlet için bir gider bütçesi hazırlanmasıdır. Burada Tanzimat reformlarının 
başarısı için en kritik husus vergi tahsil sisteminde köklü bir değişikliğe 
gidilerek verginin devlet memurları eliyle toplanarak merkezi hazineye ak-
tarılması ve hazineye gelir aktarımına kadar geçecek sürede devlet harca-
malarının nasıl finanse edileceğidir. Bu çerçevede Babıâli bürokratlarının 
Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile başlayan süreçte finansman sorununa çözüm 
için iç ve dış borçlanma gibi alternatifleri değerlendirdiği, olağanüstü iç ve 
dış siyasi konjonktür nedeniyle (Mısır sorunu, çeşitli isyanlar gibi) tam kon-
vertibl kağıt parayı çıkarmaya karar verdiklerini, ancak sermayesizlik ve 
piyasanın direnci nedeniyle daha maliyetli olan ve iç borçlanma aracı nite-
liği ağır basan kaimeyi ihraç ettikleri görülmektedir. Takip eden ihraçlarla 
birlikte faizsiz hale gelen ve konvertibl olma özelliğini kaybeden kaime, 
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gündeme gelmesini ertelemiş ve ihraç edilen bu kaimenin ancak dış borç-
lanmayla piyasadan çekilebilmesine neden olarak istikrarlı bir para sistemi-
nin hayata geçirilmesine engel olmuştur.

Tuncer Bulutay ve Ercan Uygur’un “Türkiye Ekonomisi için Ekono-
metrik Model Oluşturma Deneyimi: 1960-1986” isimli çalışması Türkiye 
ekonomisi üzerine yapılan ekonometrik çalışmalarla ilgili genel bir sunuş 
yapmaktadır. Çalışmanın ilk bölümü Türkiye’de ekonometrik modelleme 
tekniklerini ilk kullananlardan biri olan Tuncer Bulutay’ın 1960’lardan 
80’lere ekonometriyle ilgili serüvenine değinmekte ve genel olarak bilime 
ve özellikle de ekonomi ve ekonometriye olan bakışını yansıtmaktadır. Ya-
zara göre bilimin aynı günlük yaşamda olduğu gibi belirli bir dönemde po-
püler konu ve tekniklere yoğunlaşması, medeniyetin “eşitlik”, “özgürlük”, 
“adalet” gibi temel sorunlarına cevap vermekten uzaklaşmasına neden ol-
maktadır. Yazara göre sofistike tekniklere sahip ekonometri bilimi de in-
sanlığın temel problemlerini çözmekten uzaktır. Çünkü eşzamanlı karşılıklı 
ilişkiye dayanan bir dünyada, ekonometrik modellerin neden-sonuç iliş-
kisini ortaya koyabilmesi oldukça güçtür. Ayrıca sürekli değişen dünyada 
ekonometrinin gelecekteki durumu öngörebilmesi de çok mümkün gözük-
memektedir. Bütün bu eksikliklerine rağmen Tuncer Bulutay, ekonometri-
nin ekonomik teorilerin test edilmesi hususunda faydalı bir bilim olduğunu 
ifade etmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Ercan Uygur 1960-86 
yılları arasında Türkiye ekonomisi üzerine yapılan ekonometrik modelleri 
incelemektedir. Bu bağlamda incelenen on çalışma, önemli eksiklikler içer-
se de, Türkiye ekonomisinin karakteristik özellikleriyle ilgili önemli bul-
gular ortaya koymuşlardır. Buna göre Türkiye ekonomisinde para yansız 
değildir; dış ticaret fiyatları ithalattan çok ihracatı etkilemektedir; piyasa 
fiyatlarıyla resmi fiyatlar arasındaki fark ekonominin genel performansını 
olumsuz etkilemektedir. 

İlker Parasız iktisat teorilerine çok hakim bir iktisatçıdır. Özellikle 
Makro İktisat teorileri Hoca’nın ilgi alanlarının başında gelmektedir ve bu 
alanda literatüre önemli eserler kazandırmıştır. Hoca’nın bu alandaki başlıca 
kitapları şunlardır: İktisatta Devrimler ve Karşı Devrimler (2004), Modern 
Makro Ekonominin Temelleri (2011), Söyleşilerle Makro ve Mikro İktisat 
(2012).

Metin Özdemir’in “Krizin Ardından Makro İktisat ve Enflasyon Hedef-
lemesi: Quo Vadis?” isimi çalışması küresel finansal kriz ve sonrasında ya-
şanan Büyük Resesyonun ardından yerleşik Klasik Makro İktisadi görüşün 
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Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGE) modelleri ve enflasyon hedefle-
mesinden oluşan sert çekirdeğinin ciddi bir biçimde eleştirildiğine değin-
mekte ve gerek teorik düzlemde gerekse politika düzleminde yapılan tartış-
maların hem fiyat istikrarı/enflasyon hedeflemesi hem de finansal istikrarı 
bir arada içerecek şekilde nasıl dizayn edilip yürütüleceğine yönelik belir-
tilen tartışmalar ışığında, krizin ardından makro iktisadın araştırma günde-
mi ve politika uygulamaları itibariyle, enflasyon hedeflemesinin geleceği 
üzerine odaklanmaktadır. Özdemir’e göre, her ne kadar eleştirilse de teorik 
düzlemde makro ekonominin mikro ekonomik temellere dayanması gerek-
tiği yönündeki metodolojik uzlaşmanın (DSGE modelleri bağlamında), sert 
çekirdek olarak varlığını sürdüreceği görülmektedir. Kriz sonrası dönemde 
DSGE modellerinin finansal değişkenleri içerecek biçimde genişletilmesi 
kabul görürken, modelin rasyonel bekleyişlere sahip, tam bilgi altında op-
timizasyon yapan temsili ajana dayalı doğası hala en büyük problem olarak 
durmaktadır. Politika düzleminde ise enflasyon hedeflemesinin krizin ar-
dından bile hala en uygun para politikası stratejisi olduğu düşünülmektedir, 
ancak bu stratejinin finansal istikrar amacı için makroihtiyati politika ile 
güçlendirilmesi yönünde belirgin bir irade oluşmuştur.

Orhan Erdem ve Cihat Sobacı “Devlet Müdahalesine Davranışsal Bir Ba-
kış–Sınırlı Rasyonaliteyi Nasıl Yönetmeli?” isimli çalışmalarında modern 
iktisat teorisinin ortaya atıldığı onlarca yıldır tartışılagelen ekonomide dev-
let müdahalesi kavramını küresel kriz bağlamında tekrar ele almaktadırlar. 
Yazarlara göre son yarım asırlık dönemde piyasaların kendi kendine dengeye 
geleceği fikrinin ve yatırımcıların rasyonel hareket ettiği kavramının dünya 
genelinde hâkim olması küresel krizin en önemli sebebini oluşturmaktadır. 
Yazarlara göre kriz ekonomik teorinin kullandığı genel kabul görmüş varsa-
yımların gerçeklerle bağdaşmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Buna 
göre, kurumların kendi menfaatlerinin peşinde koşması toplumsal yarar açı-
sından en iyi sonuçları vermezken, insanlar ise geleneksel ekonomik model-
lerin öngördüğü şekilde her zaman rasyonel davranmamakta ve her zaman 
kendileri için en optimal gözüken tercihi yapmamaktadırlar. Bu bağlamda 
Erdem ve Sobacı davranışsal iktisadın öngördüğü sınırlı rasyonaliteye sahip 
aktörlerden oluşan bir ekonomide “akıllı” devlet müdahalesinden yana tavır 
sergilemektedirler. Buna göre yazarlar devlet düzenlemelerinin insan dav-
ranışlarından beslenerek, bireylerin tercihlerini kısıtlamayacak şekilde basit 
ve inovatif şekilde kurgulanması gerektiğini, bir başka deyişle insanların 
tercih hürriyetlerine dokunmadan onları devlet eliyle kendileri için de iyi 
olabilecek tercihlere sevk etmenin faydalarına vurgu yapmaktadırlar.
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muştur. Bunlardan en önemlileri Merkez Bankacılığı ve Para Politikası 
(2011) ve Para Teorisi ve Politikası (2012)’dır.

İbrahim Turhan ve Nihat Gümüş’ün “Türkiye’de Parasal Aktarım Ka-
nallarının İşleyişi ve Karşılaştırmalı Analizi” isimli çalışması 2001 finansal 
krizi sonrası uygulamaya sokulan çeşitli reform paketleriyle güçlenen Tür-
kiye ekonomisindeki parasal aktarım kanallarının önemi üzerine bazı ampi-
rik bulgular ortaya koymayı amaçlamaktadır. 2004-2013 dönemini kapsa-
yan VAR analizi sonuçlarına göre geleneksel faiz oranı, döviz kuru ve kredi 
parasal aktarım kanalları Türkiye ekonomisinde etkindirler. Ancak yazarlar 
bunlar arasında döviz kuru kanalının reel ekonomi üzerinde en etkin kanal 
olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte Turhan ve Gümüş, faiz 
oranının kurdaki değişmeleri belirleyen en önemli unsur olduğu saptamasın-
dan hareketle faizin para politikasını yönetmede hala çok önemli bir araç ol-
duğunu belirtmektedirler. Ayrıca yazarlar, kurların bankaların yabancı borç 
stoku ve kredi genişlemesi üzerinde etkili olduğu ve bu borç stoku ve kredi 
genişlemesinin de sanayi üretimini belirlediği sonuçlarına ulaşmışlardır. Bu 
bağlamda ortaya konulan bulguların para politikası dizaynı için önemli so-
nuçlar ortaya koyduğu açıktır.

Kaan Öğüt, Serçin Şahin ve Ercan Eren’in “Para Politikası Etkinliğine 
Sistem Dinamiği Yaklaşımı” isimli çalışması heterojen ajanların bulunduğu 
açık bir ekonomik sistemde, eş zamanlı olarak fiyat istikrarını ve finansal 
istikrarı sağlamayı amaçlayan bir para otoritesi tarafından alınan politika 
kararlarının, ekonominin temel değişkenleri üzerindeki olası etkilerini, fark-
lı varsayımsal senaryolar çerçevesinde analiz edebilecek bir makro ekono-
mik model kurmayı ve sistem dinamiği yaklaşımı kullanılarak elde edilen 
sonuçları para otoritesinin araç etkinliği çerçevesinde yorumlamayı amaçla-
maktadır. Buna göre politika faiz oranının %7,5 ve zorunlu karşılık oranının 
da %10 olduğu, güçlü kredi büyümesinin eşlik ettiği ve tetiklediği güçlü 
milli gelir büyümesi ve artan fiyatlar genel seviyesinin gözlemlendiği bir 
baz senaryo temel alınmıştır. 36 aylık bir analiz sürecinde para otoritesinin 
iki farklı politika seti kullandığı varsayılmıştır: Klasik enflasyon hedefleme-
si rejimi uygulamasında para otoritesi zorunlu karşılık oranını %10’da sabit 
tutup politika faizini %12,5’e çıkarırken, “politika bileşimi” olarak adlan-
dırılan uygulamada merkez bankası politika faiz oranını %7,5’de sabit tut-
makta, koridor uygulamasına geçerek aktif likidite yönetimine başlamakta 
ve zorunlu karşılık oranını da %10’dan %15’e çıkarmaktadır. Simülasyon 
sonuçları, fiyat istikrarının ve finansal istikrarın eş zamanlı olarak sağlan-
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ması gibi çok bileşenli bir hedefe sahip para otoritesinin çoklu bir araç seti 
kullanmasını desteklemektedir.

Necdet Şensoy “Zorunlu Karşılık Kararlarının Etkilerinin TCMB Fi-
nansal Tablolarından ve Veri Dağıtım Sisteminden İzlenmesi” isimli çalış-
masında TCMB’nin zorunlu karşılık oranlarını değiştirmesinin bankaların 
bilançolarına ve dolayısıyla da TCMB analitik bilançosu üzerindeki etkisini 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda 2011 yılı Ocak ve Şubat 
aylarında alınan kararların etkisi incelenmiştir. Buna göre TCMB’nin zo-
runlu karşılık oranlarını artırması beklendiği üzere bankaların TCMB he-
saplarında tuttukları rezerv miktarını artırmış ve bankaların kredi hacmini 
daraltmıştır.

İlker Parasız Hoca’nın ilgi duyduğu ve eser verdiği bir diğer alan finans 
ve bankacılık olmuştur. Bu alanda Hoca’nın akla ilk gelen çalışmaları şun-
lardır: Para Banka ve Finansal Piyasalar (2009), Türkiye’de ve Dünyada 
Bankacılık (2011), Finansal Kurumlar ve Piyasalar (2012), Modern Banka-
cılık Teori ve Uygulama (2014).

Ahmet Faruk Aysan ve Gökhan Çelik’in “Türkiye Bankalararası Öde-
me Sistemi Ağının Sistemik Risk Bağlamında İncelenmesi” isimli çalışması 
Türkiye’deki elektronik ödeme sistemi üzerine kapsamlı bir ağ analizi sun-
maktadır. Buna göre, ülkemiz ödeme sisteminin küçük ve yoğun bir yapısı 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Hemen bütün katılımcılar ağın merkezindeki az 
sayıda banka ile irtibat halinde iken, ağın çevresindeki katılımcıların kendi 
arasında yaptıkları işlemler daha kısıtlıdır. Katılımcı sayısı açısından olduk-
ça küçük olmasına karşın, ağ içindeki kurumların bağlantılılık ve ortalama 
işlem tutarı nispeten yüksektir. Ayrıca yazarlar küresel krizin ağ değerlerini 
etkilendiği, bankaların krizin hemen ardından daha az banka ile daha yüksek 
tutar ve adetlerde işlem yaptığını tespit etmişlerdir. Son olarak yazarlar, Tür-
kiye bankalararası ödeme sistemi ağının merkezinde birkaç temel katılım-
cının bulunduğunu ve işlemlerin büyük çoğunluğunun bağlantılılığı yüksek 
bu katılımcılar üzerinden gerçekleştiğini ifade etmektedirler. Bu yüzden söz 
konusu katılımcılara yönelik ataklar sistemin önemli ölçüde etkilenmesine 
neden olmaktadır.

İlker Hoca özellikle son dönemde Uluslararası İktisat alanında eserler 
ortaya koymuştur. Bunlardan başlıcaları Dünya Ekonomisi: Küreselleşme, 
Finansal Kurumlar ve Küresel Makro Ekonomi (2001), Uluslararası Mali 
ve Ekonomik Kuruluşlar (2012), Uluslararası İktisat ve Yeni Yönelimler 
(2013)’dir.

Beyhan Akay ve M. Şükrü Erdem’in “Geleneksel Döviz Kuru Teorilerine 
Eleştirel Bir Bakış: Mikro Yapı Yaklaşımı” adlı çalışması geleneksel döviz 
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madığı gözleminden hareketle döviz piyasası mikro yapı analizinin literatü-
re katkılarını incelemektedir. Buna göre mikro yapı yaklaşımı, tam rekabet 
piyasası hipotezini reddeden ve ticaret mekanizması ile fiyatın veya kurun 
belirlenmesi üzerine odaklanan yapısı, yöntemi ve kullandığı araçlarla gele-
neksel makro ekonomik modellerden oldukça farklıdır. Mikro yapı yaklaşı-
mı, temel değişkenler yerine piyasa yapısı ve farklı piyasa katılımcılarının 
ticaret kurallarına vurgu yapmakta, geleneksel yaklaşımın aksine piyasada 
asimetrik bilginin varlığına işaret etmekte ve sınırlı rasyonelliğin etkilerini 
de dikkate almaktadır. Dolayısıyla döviz kuru ile ilgili kamusal bilgi ve pi-
yasa ajanlarının homojenliği konusunda geleneksel modellerden farklılaşan 
mikro yapı literatürü, para talebi, satın alma gücü paritesi, ulusal ve ya-
bancı tahviller ve paralar arasındaki makro ekonomik ilişkilerden başlamak 
yerine, döviz piyasasındaki bireysel karar alma birimlerinin davranışını ve 
birimler arasındaki etkileşimi temel almaktadır. Mikro yapı analizinde alım 
satım emirleri piyasa dinamiğini ve kur hareketlerini açıklamakta kullanı-
lan en önemli değişkendir. Ampirik çalışmalarda alım satım emirlerinin kısa 
dönemli kur hareketlerini açıkladığına dair güçlü bulgular yer almaktadır. 
Buna rağmen mikro yapı yaklaşımı geleneksel teorilere rakip ya da alterna-
tif olarak düşünülmemeli, aksine geleneksel teoriyi tamamlayıcı niteliği ile 
ele alınmalıdır.

Son olarak İlker Hoca’nın emek piyasası ve ücret teorileri üzerinde ça-
lışmalar yaptığını söylemek gerekir. Bu alandaki başlıca eserleri ise Ücret 
Teorisi Modern Yaklaşım (1994) ve Modern Emek Ekonomisi (2002b)’dir.

Mustafa Aykaç’ın “Yüksek Öğretimin Uluslararasılaşma Sürecinde Aka-
demik Emek Piyasası” adlı çalışması özellikle küreselleşme ve eğitimin 
demokratikleşmesi dolayısıyla kitleselleşmesinin etkisiyle uluslararasılaşan 
ve “piyasalaşan” akademik emek piyasasını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 
çerçevede bu çalışma, farklı ülke örneklerinden (Almanya, İngiltere, Fran-
sa) yola çıkarak Türkiye’de akademik emek piyasasının mevcut durumunu 
ortaya koymaktadır. Her ne kadar her ülkenin yükseköğretim sistemi fark-
lı akademik emek piyasası karakterine (maaşlar, sosyal haklar, statü, terfi 
sistemi ve kurumsal yapılar anlamında) sahip olsa da bazı benzerlikler söz 
konusudur. Buna göre, piyasanın talep yanını oluşturan üniversiteler özerk, 
rekabetçi ve piyasaya açık kurumlar haline gelmekte ve bir şirket gibi yö-
netilmektedir. Ayrıca üniversiteler bir bilgi deposu olmaktan çok araştırma 
ve geliştirmeyi merkeze alan ve piyasalaşmayı ön plana alan bir yapıya dö-
nüşmüştür. Diğer yandan, piyasanın arz yanını ifade eden akademisyenler 
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de bu dönüşümden nasiplerini almışlar, dolayısıyla daha hareketli, rekabet-
çi bir kimliğe bürünmüşlerdir. Türkiye’de bu dönüşümden payını almıştır. 
Bu bağlamda, yükseköğretimde son yıllarda yaşanan genişlemeyle birlikte 
akademisyen sayısı da artmıştır ve artmaya devam etmektedir. Yeni açılan 
kamu ve vakıf üniversiteleriyle birlikte yükseköğretim sektöründe çalışan 
akademisyenler için yeni bir emek piyasasının oluştuğunu ve şartların hızlı 
bir şekilde değiştiğini yaşadığımız bu dönemin yakın gelecekte büyük deği-
şiklikleri de beraberinde getireceği söylenebilir.
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1. Sayın Parasız, bizlere hayatınızın ilk yıllarından bahsedebilir misiniz?
Ahmet Şükrü ve Halime çiftinin ilk çocuğu olarak 1943 yılında Kütah-

ya’da doğdum. Ailem adımı Mustafa İlker koymuş. İlk adım olan Mustafa 
dedemin adı; Harp yıllarında doğduğumdan İlker ismini de babam vermiş. 

Babam Balıkesir’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 
1. İşletme şefliğinde memur olarak çalışırken işletmenin İstanbul Haydarpa-
şa’ya taşınması nedeniyle 1946 yılında ailemle birlikte İstanbul’a yerleştik. 
1952’ye kadar İstanbul Acıbadem’de ikamet ettik. 1949’da kardeşim Özer 
Parasız dünyaya geldi. Kardeşimi 2004’te kalp krizinden kaybettik.

2. O yıllara ait İstanbul için aklınızda kalanlar nelerdir?
Yüzmeyi o zamanlar çok temiz olan Kalamış sahilinde öğrendim. Ka-

dıköy’de hizmet veren tramvayların 6 kuruş, merkezdekilerin 4 kuruş ol-
duğunu hatırlıyorum. O dönem okumam yazmam olmasa da tramvayların 
renklerinden hangi hatta hizmet verdiklerini çıkarabiliyordum. 

3. Eğitim hayatınızı kısaca anlatabilir misiniz?
Eğitim hayatıma 1950’de Kadıköy İkbaliye İlköğretim Okulu’nda baş-

ladım. İki yılın ardından babamın rahatsızlığı nedeniyle Kütahya’ya aile-
cek geri döndük. Aynı yıl babamı kaybettik. İlkokulu, Ortaokulu ve Liseyi 
Kütahya’da okudum. 1961’de Kütahya Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 
aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde üniversite eğiti-
mine başladım ve 1966’da Maliye Bölümü’nü bitirdim. Üniversite bittikten 
sonra Yüksek Lisans ve Doktora yapmak için Fransa’ya gittim. 1967-1972 
yılları arasında Fransa’nın Montpellier Üniversitesi’nden “4 Ağustos 1958 
Kararları” isimli tezim ile Yüksek Lisans ve “Türkiye’de Enflasyon” konulu 
tezim ile de Doktora derecelerini aldım.

Prof. Dr. İLKER PARASIZ ile RÖPORTAJ
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ri Bilimler Akademisi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başladım. 
1975 yılında “Dayanıklı Tüketim Malları” isimli tez ile Doçent unvanımı, 
1980’de de “Uluslararası Para Sistemi” isimli tezimle Profesör unvanımı 
aldım.

4. Ankara Siyasal’da okumaya nasıl karar verdiniz?
1961 yılında üniversiteye giriş sınavlarına kayıt yaptırmak için İstan-

bul’a gitmiştim. O dönemde herkeste olduğu gibi bende de Mühendis olma 
isteği vardı. İstanbul’da o dönem sadece iki okul vardı üniversite eğitimi 
için: İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi. Üniversiteye gi-
riş sınavlarını bu üniversitelerin ilgili fakülteleri yapıyordu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk, İktisat ve Çapa Tıp Fakülteleri’nin giriş sınavlarına başvuruda 
bulundum. Her iki üniversitede farklı zamanlarda açılan bu sınavlara harç 
parası yatırarak sınavlara giriş hakkı elde etmek nerdeyse bir ayımı aldı.

İstanbul Üniversitesi sınavları için kayıt yaptırdığım dönemde Ankara 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne kayıt yaptırmaya giden Kütahya Lisesi’nden 
sınıf arkadaşım Atalay Yıldırım aracılığıyla Siyasal’a giriş sınavı için kayıt 
yaptırdım. Biz İstanbul’da bir ayda zar zor beş fakülteye kayıt yaptırabilir-
ken Ankara’daki kayıt işlemim hızlıca gerçekleşti. Bunun nedeni bugünkü 
sınav sisteminin babası olan Prof. Dr. Cemal Mıhçıoğlu’nun ilk sınav dene-
mesini klasik ve test şeklinde Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde denemiş 
olmasıdır. 

27 Eylül 1961 yılında Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi giriş sınavı ilk 
kez hem yazılı hem de test olarak bize uygulandı. Sonuçlar bir hafta sonra 
açıklandı ve Siyasal’a kaydımı yaptırdım. Daha sonra Ekim ayında girdiğim 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Makine Mühendisliği sınavında başarısız 
oldum. İstanbul Üniversitesi’nin bütün sınavlarını Çapa Tıp Fakültesi de 
dahil kazandım. Fatih’te Akdeniz Caddesinde Kütahya Erkek Yurdunda ka-
lanlar, Osman Bübik adlı Tıp Fakültesi’nde okuyan Kütahyalı bir arkadaşın 
Tıp Fakültesi’ni ikinci sınıfta bırakarak Siyasal’a kayıt olmaya gittiğini söy-
leyerek bana da oraya gitmemi söylediler.

Annemin Tıp okumam yönündeki ısrarına rağmen Çapa Tıp Fakültesi’ne 
kayıt yaptırmayarak Ankara Siyasal Bilgiler’e kaydımı yaptırdım. 

5. Ankara Siyasal’a ait anılarınız nelerdir?
Adnan Menderes 1946 seçimlerinde Aydın’lı olmasına karşın o zamanki 

seçim sisteminin çift yoklamalı (aynı seçimde iki yerden aday olma olanağı) 


