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ö n s ö z  v e  
t e ş e k k ü r

Bu kitabın doğuşu Harvard’da roberto Mangabeira 
unger’la birlikte politik iktisat üzerine birkaç yıl bo-
yunca verdiğimiz bir derse dayanıyor. kendine özgü 

tavrıyla roberto beni iktisadın kuvvetli ve zayıf yönleri hak-
kında daha ayrıntılı düşünmeye ve iktisat metodolojisinde 
faydalı gördüğüm yerleri açık şekilde ifade etmeye zorladı. 
roberto iktisat disiplininin kısır ve bayat hâle geldiğini, zira 
iktisadın adam smith ve karl Marx tarzı büyük toplumsal te-
oriler oluşturmayı bıraktığını ileri sürüyordu. bunun karşılı-
ğındaysa, ben iktisadın kuvvetli yönünün tam da küçük ölçek-
li teoriler oluşturmakta, neden ve sonuç ilişkilerini açıklığa 
kavuşturan ve toplumsal gerçekliğe – kısmen bile olsa – ışık 
tutan türden bağlama dayalı düşünüşte yattığına dikkati çe-
kiyordum. kapitalist sistemin nasıl işlediğiyle ya da dünya 
genelinde yoksulluğu neyin belirlediğiyle ilgilenen evrensel 
teoriler arayışına kıyasla, tevazuyla icra edilen gösterişsiz bir 
bilim dalının faydalı olmasının daha muhtemel olduğunu ile-
ri sürüyordum. roberto’yu bir kez olsun ikna ettiğimi sanmı-
yorum, ama umarım ileri sürdüğü tezlerin gerçekten de bazı 
tesirleri olduğunu görür. 
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bu düşünceleri bir kitap şeklinde yayınlama düşüncesi so-
nunda iki zevkli yıl geçirmek üzere 2013 yazında yerleştiğim 
ileri araştırmalar enstitüsü’nde (ınstitute for advanced study 
– ıas) somutlaştı. akademik kariyerimin büyük bir bölümü-
nü birden çok disiplinin yer aldığı ortamlarda geçirmiştim ve 
kendimi sosyal bilimlerdeki farklı gelenekler hakkında – uz-
manlık derecesinde olmasa bile – hayli bilgili görüyordum. 
ancak enstitü benim açımdan tamamıyla farklı düzeyde yer 
alan zihin açıcı bir deneyim oldu. enstitünün yeni evim olan 
sosyal bilimler okulu (school of social sciences) iktisadın 
ampirik pozitivizminin tam karşısında yer alan hümanist ve 
yorumlayıcı yaklaşımları temel alıyordu. iktisadın yanı sıra 
antropoloji, sosyoloji, tarih, felsefe ve siyaset bilimi dalların-
dan okula gelen pek çok ziyaretçiyle yaptığım konuşmalarda, 
iktisada yönelik alttan alta kuvvetli bir şüphe olduğunu gör-
düğümde hayrete düştüm. onlara göre iktisat ya malumu ilân 
ediyor ya da basit çerçeveleri girift toplumsal fenomenlere uy-
gulayarak adamakıllı alttan kalkamayacağı işlere girişiyordu. 
Zaman zaman etrafta bulunan az sayıdaki iktisatçıya sosyal bi-
limlerin aptal dahileri muamelesi yapıldığını düşündüm: ma-
tematikte ve istatistikte iyi olan, ama onun dışında fazla işe 
yaramayan kişiler. 

işin ironik yanı, bu türden davranışı daha önce de görmüş-
tüm – ama tersten. bir grup iktisatçıyla biraz vakit geçirin de 
bakın, sosyoloji ve antropoloji hakkında neler söylüyorlar! 
iktisatçılara göre diğer sosyal bilimciler yumuşak, başıbozuk, 
lafebesi, ampirik açıdan yetersiz ya da (alternatif olarak) am-
pirik analizin tuzaklarından kaçınmaya yetecek tecrübesi ol-
mayan kişilerdir. iktisatçılar nasıl düşünüleceğini ve sonuç 
elde edileceğini bilirler; diğerleri ise oldukları yerde dönüp 
dururlar. o nedenle belki aksi yöndeki şüpheler karşısında 
hazırlıklı olmam gerekirdi. 
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enstitüdeki bu disiplinler arası girdaba kapılmamın şaşırtı-
cı sonuçlarından biri de kendimi iktisatçı olarak daha iyi his-
setmemi sağlamasıydı. iktisatçı meslektaşlarımı uzun süreden 
beridir dar görüşlü olmakla, modellerini kelimesi kelimesine 
kabul etmekte aşırıya kaçmakla ve toplumsal süreçlere yeteri 
kadar dikkat etmemekle suçluyordum. öte yandan, iktisadın 
dışından yapılan eleştirilerin çoğunun da işin özünü kaçırdı-
ğını düşünüyordum. iktisatçıların gerçekte ne yaptığı hakkın-
da çok fazla yanlış bilgi vardı. ve ister istemez, iktisatçıların 
geçim kapısı olan analitik akıl yürütmeye ve kanıtlara özen 
göstermek yoluyla, diğer sosyal bilimlerdeki bazı uygulama-
larda ilerleme kaydedilebileceğini düşünüyordum.

yine de bu durum karşısında iktisatçıların kendileri dı-
şında suçlayacak kimseleri olmadığı da belliydi. söz konusu 
mesele, iktisatçıların kişisel tatmin duygularından ve sık sık 
dünyaya belli bir gözle bakmaya doktriner anlamda bağlı kal-
malarından ibaret değil sadece. iktisatçılar kendi bilimlerini 
diğer kişilere anlatmayı da beceremiyorlar. bu kitabın önemli 
bir bölümü iktisadın geniş ve evrim geçiren çeşitli çerçeveleri 
kapsadığını göstermeye ayrıldı. bu çerçeveler dünyanın nasıl 
işlediğine ilişkin farklı yorumlar yapıyor ve kamu politikaları 
açısından birbirinden farklı sonuçlara varıyor. buna rağmen, 
iktisatçı olmayan kişilerin genellikle iktisatçılardan duyduğu 
şey, tek amacı piyasaları, rasyonelliği ve bencil davranışları 
övmek olan bir şarkıya benziyor. iktisatçılar toplumsal hayat 
hakkında şarta bağlı açıklamalar yapmakta hayli başarılıdır-
lar. bu açıklamalar, geri planda yer alan özel koşullara bağlı 
olarak, piyasaların (ve piyasalardaki devlet müdahalelerinin) 
etkinlik, eşitlik ve iktisadi büyüme açısından nasıl farklı so-
nuçlar verdiğini açık şekilde ifade ederler. buna rağmen, 
iktisatçılar sıklıkla bağlamdan bağımsız ve her yerde geçerli 
olan evrensel iktisadi kanunlar ilân eden kişiler olarak görü-
lürler. 
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bu bölünmüşlüğü giderecek ve hem iktisatçıları hem de 
iktisatçı olmayanları hedefleyecek bir kitaba ihtiyaç olduğunu 
düşündüm. iktisatçılara şöyle bir mesajım var: icra ettikleri 
bilim türü hakkında anlatacak daha iyi bir hikâye bulmaları 
gerekiyor. kitapta iktisatta yürütülen faydalı çalışmaların altı-
nı çizen alternatif bir çerçeve ortaya koyacağım. bu arada, bu 
bilimi icra eden kişilerin düşmeye yatkın olduğu tuzakları da 
fark edilir hâle getireceğim. iktisatçı olmayanlara yönelik me-
sajım da şöyle: iktisat hakkında yapılan standart eleştirilerin 
çoğu bu alternatif açıklama karşısında etkisini yitiriyor. ikti-
satta eleştirilecek pek çok şey var, ama aynı zamanda takdirle 
karşılanacak (ve öykünecek) pek çok şey de var. 

bu kitabın yazılmasında ileri araştırmalar enstitüsü pek 
çok açıdan kusursuz bir ortam oluşturdu. sessiz ormanı, muh-
teşem yemekleri ve inanılmaz kaynaklarıyla ıas bilim insan-
ları için tam bir cennet. Fakülteden meslektaşlarım daniel-
le allen, didier Fassin, Joan scott ve Michael Walzer iktisat 
hakkındaki düşüncelerimi tetiklediler ve birbirine zıt ama 
bir o kadar da titiz bilim insanı örnekleri vererek bana ilham 
verdiler. Fakültedeki asistanım nancy Cotterman olağanüs-
tü derecede verimli idari desteğinin yanında taslak hakkında 
bana faydalı görüşler verdi. enstitü yöneticilerine, özellikle de 
bu olağanüstü entelektüel topluluğun bir parçası olmama izin 
verdiği için müdür robbert dijkgraaf’a minnettarım. 

andrew Wylie’nin rehberliği ve tavsiyesi taslağın doğru el-
lere, yani W. W. norton’a geçmesini sağladı. norton’da bren-
dan Curry harikulade bir editördü ve stephanie Hiebert tas-
lağı titiz bir şekilde tashih etti; ikisi de kitabı sayısız yoldan 
geliştirdi. özel bir teşekkür de bu kitapta bahsettiğim iktisatçı-
ların sahip olduğu faziletleri temsil eden bir bilim insanı olan 
ve ayrıntılı yorumlar yapan ve tavsiyelerde bulunan avinash 
dixit’e ait. arkadaşlarım ve yardımcı yazarlarım sharun Mu-
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kand ve arvind subramanian bana cömertçe vakit ayırdılar 
ve fikirleri ve katkılarıyla tüm projenin şekillenmesine yardım 
ettiler. sonuncusu ve en önemlisi olarak, en büyük borcum 
her zaman olduğu gibi eşim Pınar doğan’a ait. kendisi tezimi 
ve iktisadi kavramlar hakkında anlattıklarımı açıklığa kavuş-
turmama yardım etmenin yanında, bana başından sonuna ka-
dar sevgi ve destek verdi.
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1944 yılının temmuz ayında kırk dört ülkeden gelen 
temsilciler savaş sonrası uluslararası iktisadi düzeni 
inşa etmek amacıyla new Hampshire mesiresi bretton 

Woods’ta toplandılar. Üç hafta sonra ayrıldıklarında, otuz yılı 
aşkın bir süre boyunca var olacak küresel bir sistemin yapı-
sını tasarlamışlardı. bu sistem iki iktisatçının fikriydi: iktisa-
dın uzun boylu ingiliz devi John Maynard keynes ve birleşik 
devletler Hazinesi yetkilisi Harry dexter White.*1 keynes ve 
White pek çok konuda, özellikle de ulusal çıkarlara ait mese-
leler söz konusu olduğunda farklı düşünüyorlardı, ancak iki-
si de iki savaş arası dönemin deneyimlerinin şekillendirdiği 
ortak bir kafa yapısına sahipti. altın standardı’nın ve büyük 

*1 White’ın gerçekte Sovyet casusu olup olmadığı hâlâ tartışma konusudur. Benn Steil’in The 
Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, Harry Dexter White, and the Making of a 
New World Order  (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013) adlı kitabı White aley-
hine kuvvetli tezler öne sürüyor. Buna karşıt bir tez için bkz. James M. Boughton, “Dirtying 
White: Why Does Benn Steil’s History of Bretton Woods Distort the Ideas of Harry Dexter 
White?” Nation, June 24, 2013. Meseleye ilişkin gerçekler ne olursa olsun, Uluslararası 
Para Fonu’nun ve Dünya Bankası’nın İkinci Dünya Savaşı’nın bitişini izleyen yıllarda (Batı 
dünyasındaki diğer devletler de dahil) Birleşik Devletler’in iktisadi çıkarlarına gayet iyi hiz-
met etmiş olduğu açıktır. 

G i r i ş

iktisadi Fikirlerin kullanımı ve  
yanlış kullanımı
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depresyon’un son yıllarında yaşanan karışıklıklardan kaçın-
mayı amaçlıyorlardı. bu amacı gerçekleştirmek için, sabit ama 
zaman zaman ayarlanabilen mübadele oranlarının, uluslara-
rası ticaretin – sermaye akımlarının değil ama – liberalizas-
yonunun, ulusal para ve maliye politikalarının kapsamının 
genişletilmesinin ve iki yeni uluslararası kurum – uluslara-
rası Para Fonu ve (sonradan dünya bankası olarak tanınacak 
olan) uluslararası yeniden inşa ve Gelişme bankası – vası-
tasıyla geniş bir işbirliği yapılmasının gerektiği konusunda 
hemfikirlerdi. 

keynes ve White’ın yönetim sistemi kayda değer bir başarı 
gösterdi. Hem gelişmiş piyasa ekonomileri hem de bağımsızlı-
ğını yeni kazanan çok sayıda ülke açısından benzeri görülme-
miş bir iktisadi büyüme ve istikrar dönemi başlattı. sonunda 
1970’lere gelindiğinde, keynes’in zamanında uyardığı spekü-
latif sermaye hareketlerinin artması sistemi zayıf düşürdü. Fa-
kat sistem küresel çapta bir kurumsal mühendislik standardı 
olarak kabul görmeye devam etti. “yeni bir bretton Woods!” 
dünya ekonomisinde birbiri ardına yaşanan her karışıklıkta 
reform isteyenlerin sloganı oldu.

1952’de Columbia Üniversitesi iktisatçılarından William 
vickrey, new york şehri metrosu için yeni bir fiyatlandırma 
sistemi önerisi sundu. vickrey bilet fiyatlarının işlek saatlerde 
ve yüksek trafiğin olduğu bölgelerde arttırılmasını, diğer za-
manlarda ve bölgelerde ise azaltılmasını öneriyordu. aslında 
bu “izdiham fiyatlandırması” (congestion pricing) sistemi ikti-
sadi arz ve talep ilkelerinin toplu taşımaya uygulanmasından 
başka bir şey değildi. daha esnek saatler vasıtasıyla, farklılaş-
tırılmış fiyatlar her gün işe gidip gelenleri işlek sefer saatlerin-
den kaçınmaya özendirecekti. Fiyatlar yolcu trafiğinin zama-
na yayılmasını sağlayarak sistem üzerindeki baskıyı azaltacak, 
bu arada çok daha geniş bir yolcu akışına imkân verecekti. 
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vickrey daha sonra benzeri bir sistemi otoyollar ve araba tra-
fiği için de önerecekti. Fakat çoğu kişi fikirlerinin delice ve 
kullanışsız olduğunu düşündü.

izdiham fiyatlandırmasını ilk deneyen ülke singapur oldu. 
1975’ten itibaren, merkezdeki iş bölgesine girmek isteyen sin-
gapurlu sürücülerden geçiş ücreti alınmaya başlandı. 1988’de 
bu sistemin yerini sürücülerden şebekedeki ortalama trafik 
akış hızına bağlı olarak değişen ücretler alınmasını sağlayan 
elektronik geçiş ücreti aldı. aktarılanlara göre, bu sistem tra-
fikteki izdihamı azaltmış, toplu taşıma kullanımını arttırmış, 
karbon salınımını azaltmış ve singapurlu yetkililere hatırı 
sayılır miktarda gelir yaratmış bulunuyor. sistemin başarısı 
londra, Milan ve stockholm gibi diğer büyük şehirlerin de 
bu sistemi çeşitli değişikliklerle taklit etmesine yol açtı. 

1997’de memleketi Meksika’da maliye bakanlığı müsteşar-
lığı yapan boston Üniversitesi iktisat profesörü santiago levy, 
hükümetin yoksullukla mücadele yaklaşımını elden geçirme-
ye girişti. Mevcut programlar fakirlere çoğunlukla yiyecek 
yardımı biçiminde destek sunuyordu. levy bu programların 
etkisiz ve verimsiz olduğunu ileri sürdü. iktisattaki ana ilke-
lerden biri de, fakirlerin refahı söz konusu olduğunda, belirli 
tüketici malları yardımlarına kıyasla, doğrudan nakit bağışla-
rının daha etkili olduğu kabulüdür. ilâveten, levy sağlıkla ve 
eğitimle ilişkili sonuçlarda iyileştirmeler yapmak için nakit ba-
ğışlarını kaldıraç olarak kullanmayı düşündü. annelere nakit 
para verilecekti; annelerin de karşılığında çocuklarının okula 
gitmesini ve sağlık hizmeti almasını sağlaması gerekiyordu. 
iktisatçıların diliyle söylersek, program anneleri çocuklarına 
yatırım yapmaya özendiriyordu. 

Progresa (sonradan Oportunidades, daha sonra da Prospera 
olarak adlandırıldı) gelişmekte olan bir ülkede oluşturulan 
ilk önemli koşullu nakit transferi (conditional cash transfer 



4

İ K T İ S A D I  A N L A M A K

– CCt) programıydı. Programın aşamalı olarak uygulamaya 
konulmasına ilâveten, levy programın işleyip işlemediğini 
net bir şekilde anlamaya imkân veren akıllıca bir uygulama 
planı da oluşturdu. Programdaki her şey basit iktisat ilke-
lerine dayanıyordu, ama bunlar siyasete yön veren kişilerin 
yoksullukla mücadele programları hakkındaki düşüncelerin-
de devrim yarattılar. olumlu sonuçlar gelmeye başladıkça, 
program diğer ülkeler için de şablon hâline geldi. sonunda 
benzeri programlar brezilya ve şili’yi de içeren bir düzineden 
fazla latin amerika ülkesinde hayata geçirildi. Hatta pilot bir 
CCt programı Michael bloomberg’in belediye başkanlığı dö-
neminde new york şehrinde de başlatıldı.

yukarıda üç farklı alanda yer alan üç farklı iktisadi fikir 
kümesinden bahsettik: dünya ekonomisi, kentsel ulaşım ve 
yoksullukla mücadele. Üç örnekte de iktisatçılar basit iktisadi 
ilkeleri kamusal sorunlara uygulayarak yaşadığımız dünyanın 
belli bir bölümünü yeniden yapılandırıyorlar. bu örneklerde 
iktisadı en başarılı hâliyle görüyoruz. daha başka pek çok ör-
nek verebiliriz: oyun teorisi haberleşme frekanslarının açık 
arttırmayla satışını düzenlemek için kullanıldı, piyasa tasarımı 
modelleri tıp mesleğinde asistan doktorların hastanelere yer-
leştirilmesine yardım etti, sınai organizasyon modelleri reka-
bet ve antitröst politikalarının temelini oluşturuyor ve makro 
iktisat teorisindeki son gelişmeler enflasyon hedeflemesi po-
litikalarının tüm dünyada merkez bankaları tarafından geniş 
şekilde kabul görmesini sağladı.1 iktisatçılar iyi işler yaptığın-
da, dünya da daha iyi bir yer hâline geliyor. 

yine de iktisatçılar, bu kitaptaki pek çok örneğin de göste-
receği üzere, sık sık hata yapıyorlar. bu kitabı iktisadın neden 
kimi zaman iyi kimi zaman da yanlış işler yaptığını açıklamaya 
çalışmak amacıyla yazdım. “Modeller” – iktisatçıların dünyayı 
anlamlandırmak için kullandığı soyut, genellikle matematik-
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sel olan çerçeveler – bu kitabın merkezinde yer alıyor. Model-
ler iktisadın hem kuvvetli hem de zayıf yönünü oluşturuyor; 
iktisadı bilim yapan da yine bu modeller – kuantum fiziği ya 
da moleküler biyoloji gibi bir bilim olmasa da bilim yine.

iktisat, tek, belirli bir modelden oluşmaz; bir modeller der-
lemesinden meydana gelir. iktisat disiplini modeller kütüp-
hanesini genişleterek ve bu modeller ile gerçek dünya ara-
sındaki eşleşmeyi geliştirerek ilerleme kaydeder. iktisattaki 
modellerin çeşitliliği, toplumsal dünyanın esnek yapısının zo-
runlu bir karşılığıdır. Farklı toplumsal koşullar farklı modelle-
ri gerekli kılar. iktisatçıların gelecekte evrensel, genel amaçlı 
modeller ortaya koyması pek muhtemel değildir. 

ancak iktisatçılar, kısmen doğa bilimlerini kendilerine 
örnek aldıkları için, modellerini yanlış kullanma eğilimine 
sahiptirler. belirli bir modeli, tüm koşullarda konuyla ilgili 
ve uygulanabilir tek model olarak görme yanlışını yapmaya 
yatkındırlar. iktisatçıların bu cezbedici arzuyu yenmeleri ge-
rekiyor. koşulların değişmesine ya da bakışlarını bir yapısal 
koşuldan diğerine kaydırmalarına uygun olarak modellerini 
dikkatle seçmeleri gerekiyor. Farklı modeller arasında daha 
akıcı şekilde geçiş yapmayı öğrenmeleri gerekiyor.

bu kitap iktisadı hem övüyor hem eleştiriyor. disiplinin çe-
kirdeğini oluşturan şeyi – iktisat modellerinin bilgi yaratmada 
oynadığı rolü – savunuyorum, fakat iktisatçıların çoğu defasın-
da zanaatlarını icra ederken ve modellerini (yanlış) kullanır-
ken benimsediği tarzı eleştiriyorum. burada ileri sürdüğüm 
tezler “herkesin kabul ettiği görüşler” değil. Çoğu iktisatçının 
disiplin hakkındaki görüşlerime, özellikle de iktisadın ne tür 
bir bilim olduğu hakkındaki görüşlerime katılacağından kuş-
kuluyum.

iktisatçı olmayan ve diğer toplumsal bilimlerden gelen pek 
çok kişiyle olan konuşmalarımda, bu kişilerin iktisat hakkında 
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dışarıdan öne sürdükleri görüşler karşısında sık sık hayrete 
düştüm. iktisat hakkındaki şikâyetlerin çoğu iyi biliniyor: ik-
tisat basite indirgeyici ve dar görüşlüdür; kültürün, tarihin ve 
geri planda yer alan diğer koşulların oynadığı rolü göz ardı 
eden evrensel iddialarda bulunur; piyasayı somutlaştırır; ör-
tük değer yargılarıyla doludur; üstelik ekonomideki gelişme-
leri açıklamayı ve öngörmeyi beceremez. bu eleştirilerin her 
biri, büyük ölçüde, iktisadın aslında belirli bir ideolojik eğili-
mi olmayan ya da tek bir sonuç vermeyen çeşitli modellerin 
bir derlemesi olduğunu görmeyi başaramamaktan kaynakla-
nıyor. şüphesiz, kendi alanlarındaki bu çeşitliliği yansıtmada 
başarısız kaldıkları ölçüde bu hata iktisatçılara aittir. 

en baştayken bir şeyi daha açıklığa kavuşturalım. Günü-
müzde “iktisat” terimi iki farklı biçimde kullanılıyor. tanım-
lardan biri, araştırmanın özsel (substantive) alanına odakla-
nıyor. bu yoruma göre, iktisat, ekonominin nasıl işlediğini 
anlamaya odaklanan toplumsal bir bilimdir. ikinci tanım da 
kullanılan yöntemlere odaklanıyor: iktisat belirli araçlar kul-
lanarak toplumsal bilim icra etmenin yollarından biridir. bu 
yorumda, iktisat disiplini, ekonomi hakkındaki belirli hipo-
tezler ya da teoriler yerine, formel modellemeden ve istatis-
tiksel analizden oluşan bir alet çantasıyla ilişkilendiriliyor. 
dolayısıyla iktisadi yöntemler ekonominin yanı sıra diğer pek 
çok alana da uygulanabilir hâle geliyor – aile içinde verilen 
kararlardan tutun siyasi kurumlar hakkındaki meselelere ka-
dar her şeye.

ben “iktisat” terimini çoğunlukla ikinci anlamda kullanıyo-
rum. Modellerin avantajları ve yanlış kullanımları hakkında 
söyleyeceğim her şey, benzeri bir yaklaşım kullanan siyaset 
bilimi, sosyoloji ya da hukuk araştırmaları için de aynı dere-
cede geçerlidir. kamuda yapılan tartışmalarda bu yöntemleri 
özellikle Freakonomics türü çalışmalarla ilişkilendirme eğilimi 


