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“Bu kitap, benim ekonomik büyüme ve bölüşüm hakkında 
yazılmasını uzun zamandır beklediğim kitaptır: klasik ve 
modern büyüme teorisinin tarihten korkmayan, kurumlardan 

korkmayan ve içinde yaşadığımız dünyanın zor sorunlarını halının altına 
süpürmeye çalışmayan, aydınlatıcı, okunabilir ve öğretici bir açıklaması. 
A. Erinç Yeldan’ın “Büyüme ve Bölüşüm”ü tam zamanında basılıyor: 
Dünya 1930’ların Büyük Buhran’ından beri en kötü ekonomik krizi 
ile karşı karşıya iken, biz artık tek doğruymuş gibi standart iktisadı 
öğretmeyi sürdüremezdik. Erinç Yeldan’ın kitabının çok iyi yaptığı gibi, 
öğrencilere- ve dünyaya- büyüme ekonomisini geniş bir perspektiften 
öğretmeyi borçluyuz. Keşke öğrenciyken bu kitaba sahip olsaydım!”

Gerald Epstein Ekonomi Profesörü ve Ekonomi Araştırmaları 
Enstitüsü (PERI), Eş-başkanı, Massachusetts Üniversitesi, Amherst.

“Özellikle gelişmekte olan dünyada, batı perspektifli makroekono-
mik teori ve pedegoji bir süredir ciddi bir sorun yaşamaktadır. Bu 
durum, hakim makroekonomik yaklaşımın dünyayı hazırlayamadığı 
mevcut krizle iyice açığa çıktı. Açık ekonomi makroekonomi yaklaşı-
mının çoğu, küreselleşmenin ilke olarak yararlı olduğunu varsayarak
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sorunu iyice ağırlaştırdı. Yeldan’ın yeni büyüme kitabı, gelecek 
kuşaklardaki öğrencilerin daha gerçekçi, daha eleştirel ve böylece 
daha başarılı olmaları için heterodoks düşünceden yola çıkmakta-
dır.” 

Jomo K. S., Birleşmiş Milletler Ekonomik Kalkınmadan Sorumlu 
Genel Sekreter Yardımcısı.

“Erinç Yeldan’ın kitabı, ekonominin temel sorularını mantıksal 
tutarlılık ve analitik açıklama ile birlikte geniş bir tarihsel perspek-
tiften ele alarak, ekonomi literatüründeki giderek büyüyen bir boş-
luğu doldurmaktadır. Ekonomik kalkınma sürecinin anlaşılması 
için, Yeldan büyüme ve bölüşüm sorularını birlikte ele almaktadır. 
Yeldan’ın bu yaklaşımı öğrenciler için çok yararlı olacak büyüme 
yaklaşımları ve uygulanılabilirliklerinin bir yorumunu sunmakta-
dır. Ancak, Yeldan’ın sorduğu sorular daha geniş, güncel ve politika 
ilişkili sorunları kapsadığından, daha büyük bir okuyucu kitlesine 
ulaştırılmayı hak etmektedir. Şimdi ekonomik ortodoksluğun kimi 
mitleri maddi realitelerce ortadan kaldırıldığından, Yeldan’ın mev-
cut teorilere yönelik eleştirisi ve farklı heterodoks analizleri sunma-
sı özellikle önemlidir. Bu kitap, yalnızca ekonomilerin geçmişi ve 
günümüzdeki durumu ile değil geleceği ile de ilgilenenler için temel 
kitap haline gelecektir.”

Jayati Ghosh, Jawaharlal Nehru Universitesi ve Uluslararası 
Kalkınma Birliği, New Delhi.

“Büyüme ve bölüşüm üzerine yazılan ders kitaplarının hemen 
hemen hepsi, varsayımları mükemmel piyasa koşulları üreten ve 
serbest-piyasa hükümet politika perspektiflerini destekleyen model-
ler kurmaktadır. Neoliberalizmin serbest piyasa politikaları, içinde 
bulunduğumuz ekonomik ve finansal çöküşe neden oldu ve ancak 
daha önce benzeri görülmemiş hükümet finansal piyasa kurtarma-
ları ve genişletici makro politikalara dramatik bir geçiş küresel bir 
durgunluğu önleyebildi. Bu nedenle, büyüme ve bölüşüm teorisinin 
kurumsal ve ampirik olarak gerçekçi varsayımlara dayanması et-
kin politika önermeleri yapabilmek için çok daha önemlidir. Erinç 
Yeldan’ın yeni kitabı, öğrencilerin içinde yaşadıkları ekonomik 
dünyayı anlamlarına ve farklı politika perspektiflerini entelektüel 
olarak değerlendirmelerine yardımcı olacak gerçek modelleri öğren-
mesinde ustaca bir iş yapmaktadır. Ben bu kitabı herkese tavsiye 
ediyorum.”

James Crotty, Sheridan Barber Ekonomi Profesörü, Massachusetts 
Üniversitesi, Amherst.
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“Bu kitapta yazar, eski bir alana tarihsel ve sosyal bir perspek-
tiften bakma cesareti göstermektedir. Bu alandaki eserlerin çoğu-
nun aksine, yazar ekonomik büyüme teorisi ile değil, tarih ile başla-
makta ve tarihi ekonomi büyüme teorisi için bir mihenk taşı olarak 
kullanmaktadır. Bu yaklaşım, doğal olarak uluslararası ticareti ve 
sınırlar arası finansal ve teknolojik akımları dışsal bir varsayım ola-
rak almak yerine, yazarı küresel karşılıklı etkileşimleri, özellikle de 
az gelişmiş ve gelişmiş ekonomiler arasındaki etkileşimleri açık bir 
biçimde analiz etmeye yöneltmektedir. Açıkça, çoğumuz gibi, yaza-
rın kendi inanışları var, ancak bu onu ekonomik büyümenin rakip 
teorilerinin anlaşılır bir açıklamasını vermekten alıkoymamaktadır. 
Yazar, ayrıca bu teorilerden sosyal açıdan ilgili politika sonuçları 
çıkarmaya çaba göstermektedir. Bütün bu özellikleri ile birlikte bu 
kitap, küreselleşme ve ülkeler arasındaki ve içindeki gelir farklarını 
açıklayan faktörler hakkındaki mevcut tartışmaları anlamak iste-
yen herkes için zorunlu bir okuma kitabıdır.”

Yılmaz Akyüz, South Centre Ekonomi Danışmanı, Gelişmekte Olan 
Ülkeler Hükümetler Arası Düşünce Kuruluşu Eski Yönetici ve Baş 

Ekonomisti, UNCTAD, Geneva. 

“Türkiye’de bugün hakim iktisatın en önemli eleştirmeni olan 
Profesör Yeldan, büyüme ve bölüşüm teorisi üzerine teknik ama 
anlaşılır bir ders kitabını lisans ve yüksek lisans öğrencilerine su-
narak paha biçilmez bir iş yapmaktadır. Kitap ezoterik olmayan bir 
biçimde ayrıntıya sahip olup, okuyucuya ekonomik fenomenin rakip 
açıklamalarını sunmaktadır.”

Dr. Orhan Kurmuş. 

“Bu değerli ders kitabıyla, Erinç Yeldan, bugün ilgi duyalan 
ekonomik konulara önemli bir katkı sunmaktadır. Bu kitabın hem 
lisans hem de yüksek lisans programlarını önemli ölçüde geliştirme-
ye yardımcı olacağına eminim.”

Fikret Şenses, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

“Ekonomik büyüme teorisine yapılan katkılar, analitik olarak 
uyumlu olması için, nedensel faktörlerin dar bir kümesi üzerine 
odaklanan varsayımlar ve politika önermelerini dar ve formüle edi-
lebilir yapan diğer basitleştirmeler üzerine kurulmaktadır. “İktisa-
di Büyüme ve Bölüşüm Teorileri” bu geleneği yıkmaktadır. Bu ki-
tap, kantitatif modelleme tekniklerini kullanmaktan vazgeçmeden, 
ekonomik büyümenin nedenleri ve sonuçlarının harika ve oldukça 
politik bir sunumunu yapmaktadır. Kitap bunu yaparken, sosyal 
olarak ilişkili politik soruları göz önüne almakta ve sınırlı politika 
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reçetelerinden sakınmak için sıklıkla alternatif hipotezleri derinle-
mesine analiz etmekte ve böylece öğrencilere ve diğer okuyuculara 
alternatif ve olasılıkla daha fazla sosyal sorumluluk içeren politika 
alternatifleri konusunda açıklama sunmaktadır. Bu dikkate değer 
katkı, teori, politika ve sosyal ilişkiyi birleştirme biçimiyle daha da 
değerli hale gelmektedir.”

Terry L. Roe, Ekonomi Profesörü, Minnesota Üniversitesi.

“Büyüme ve kalkınma ekonomisi Ortodoks modellemenin ve de-
ğeri kendinden menkul ekonometrinin tutsağı haline geldi. Aksi-
yomlar, mevcut teoremler ve istatistiksel anlamlılık inancı, dogmayı 
ve ideolojiyi kamufle ederken, anlam, kanıt ve deneyime dayalı açık-
lamalar klasik metedolojik yöntem uğruna kurban edilmektedir. 
Disiplin şimdi, daha önce olduğundan çok daha fazla bir biçimde, 
yeni fikirleri kullanmak ve gerçek bilgiyi geliştirmek amacıyla Orto-
doksluktan kurtulmak için yalnızca özgür yöntemlere ihtiyaç duy-
maktadır. Yeldan’ın kitabı, bu ihtiyaçları karşılayan özenli ve tam 
zamanında yapılan bir katkıdır. Kitap, kalkınma ile ilgili engeller 
ve olasılıkların dünyasını resmeden çoklu modellerden yola çıkarak, 
doğru iktisadın olması gerektiği gibi, bir düşünce aracı hizmeti ver-
mek üzere tasarım edilmiştir. 

Kitap, eski düşünce alışkanlıklarından kaçmak ve yeni ufuklar 
yaratmak isteyen öğrenciler, araştırmacılar ve politika analistleri 
için çok yararlı olacaktır.”

Mohan Rao, Massachusetts Üniversitesi, Amherst.

“Sonunda, Adam Smith’in 200 yıl önce hem büyüme hem de bü-
yümenin eşit olmayan bölüşümünü açıklamak için başlattığı incele-
menin modern bir versiyonu, küresel ekonomik kalkınmayı anlama-
nın önemli bir kaynağı ortaya çıktı. Bu sıra dışı kitap, teori, politika 
ve tarihi ustaca ve eşsiz bir biçimde bir araya getirerek açıklayıcı ve 
güçlü bir anlatım ortaya koymaktadır. Bu kitap, iktisat, kalkınma 
ve kamu politikası öğrencileri için bir zorunlu okuma eseridir.” 

Daniel Barbezat, Amherst College.

“Bu kitap, mevcut büyüme teroisinin öğrencilerine, öncü içeri-
ği ve daha da önemlisi Ortodoksluğu temellerinin, ihmallerinin ve 
eksiklerinin kritik bir bakış açısıyla değerlendirmesiyle, önemli bir 
yardım sunmaktadır.”

Ben Fine, SOAS, UK.

“Başlangıçta iktisat, büyüme teorisinden ibaretti. Bugün büyü-
me teorisi, özellikle lisans düzeyinde, büyük ölçüde zaman içerisin-
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de tam istihdama doğru hareketin matematiksel alıştırmasından 
oluşmaktadır. Büyüme teorisi, makroekonominin bir köşesine çö-
melmekte ve kalkınma ekonomisindeki gölgesini korumak için mü-
cadele etmektedir. Öğrenciler, sürekli olarak daha gerçekçi olun-
masını ve politik olarak ilgili olunmasını istemektedirler. Profesör 
Yeldan her ikisini de yapmaktadır. Kitap, neoklasik yaklaşımları 
ihmal etmeden analiz ederek öğrencilere alternatif büyüme teori-
lerini sunmaktadır. Kitap, uygun modellemeyi benimserken, mate-
matik yapmak için matematik kullanmaktan kaçınmaktadır. "İkti-
sadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri”, öğrencilere büyüme teorisini 
olması gerektiği gibi -sosyal yaşamla ilişkili sosyal bilim- sunmak-
tadır.”

Al Campbell, Utah Üniversitesi.

“İktisat öğrenmenin en iyi yolu, pratik sorular ortaya koymanın 
yanı sıra teorik bir çerçeve geliştiren bir ders kitabına sahip olmak-
tır. Büyüme iktisatı da bu kuralın dışında değildir. Büyüme iktisatı 
heyecan verici ve çağdaş olmalıdır. Ancak, öğrenciler için sıklıkla 
zor ve bazen de kabus haline gelmektedir. Profesör Yeldan’ın ki-
tabı “İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri” sağlam bir açıklama 
gücüne sahiptir. Neoklasik büyüme teorisinden alternatif teorile-
re, Solow’dan Marx’a ve bölüşüm problemlerinden kalkınmaya ka-
dar bütün konular etkileyici ve ileri lisans öğrencilerinin büyüme 
teorilerinin gerisindeki düşünceleri anlamalarına yardımcı olacak 
niteliktedir. Kitap, ayrıca içinde bulunduğumuz krizde alternatif 
büyüme teorileri üzerinde düşünen öğrencileri ve diğer okuyucula-
rı yönlendirmesi ve motive etmesiyle tam zamanında yazılmış bir 
eserdir. Biz gerçekten de kriz sonrası dönem için bu tür alternatif 
büyüme teorileri geliştirmeliyiz. Yazar, oldukça açık ve öğrencilerin 
ve diğer okuyucuların modellerin gerisinde yatan düşünceleri an-
lamasına yardımcı olmaya adanmış paha biçilmez bir eser ortaya 
koymaktadır.” 

Mahir Fisunoğlu, Çukurova Üniversitesi.

“Kitap çok iyi düzenlenmiş, çok iyi yazılmış, çağdaş ekonomik 
büyüme teorileri ile birlikte bölüşüm sorunlarını da kapsamlı ve an-
laşılır bir biçimde ele alan bir eserdir. Bu kitabın bu konu ile ilgili 
bir çok iktisatçı, politika yapıcı ve araştırmacı için bir servet değe-
rinde olduğuna inanıyorum. Kitap, ekonomik büyüme ve kalkınma 
konularında araştırma yapmak isteyen ileri lisans ve yüksek lisans 
öğrencileri için okunması zorunlu bir eserdir.”

Mustafa Özer, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
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“Bu kitap, ekonomik büyümeye dengeli, titiz ve ampirik geri pla-
nı olan bir giriş sunmaktadır. Kriz zamanlarında hem ekonomide 
hem de iktisatta okuyucular alternatif teorik yaklaşımları bilmeyi 
ve matematiksel alıştırmaların ötesine geçmeyi arzu ederler.”

Roberto Frenkel, CEDES ve Buenos Aires Üniversitesi.

“Bu kitap, büyüme ve bölüşüm iktisadı ilgili mevcut kitapların 
kütüphanesine memnunlukla karşılanan bir ilavedir. Bir büyüme 
iktisadı hocası olarak, konulara doktriner olmayan bir yaklaşıma 
sahip yeni bir ders kitabının yazılmasını arzuluyordum. 

Bu kitabı okuyan birisi alternatif kavramsal çerçevelere ve et-
rafımızdaki dünyanın alternatif vizyonlarına yeterli yer verebilmek 
için büyük bir çaba harcandığını görmektedir. Bölüşüm sorunla-
rı üzerine ekonomik büyüme ile ilgili diğer kitaplardan daha çok 
odaklanarak ismini hak etmektedir. 

Okutmanlar, öğrenciler ve bu alanla ilgili herkes bu kitaptaki 
çok yanlı bakış açısından kesinlikle hoşlanacaklardır.”

Antonio Marasco, Yardımcı Doçent Doktor, Lahore Yönetim 
Bilimleri Üniversitesi (LUMS).

“Profesör Yeldan, kitap boyunca gelişmekte olan ülkeler için ya-
şamsal öneme sahip konular üzerinde yoğunlaşmaktadır. Profesör 
Yeldan, teknik olarak sofistike modellerin ötesinde büyüme teorisi-
ne yapılan yeni katkıların zenginliğini açık ve iyi yazılmış bir biçim-
de sunmaktadır.”

A. Suut Doğruel. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

“Profesör Yeldan, ekonomik büyüme teorisine modellerin soyut-
luğunu gerçek dünyanın örnekleri ile dikkatlice harmanlayan özgün 
bir yaklaşım getirmektedir. Kitap, neoklasik büyüme teorisi, büyü-
me ile ilgili alternatif tartışmalar ve içsel büyüme de dahil büyü-
me teorisinin konularını kapsamlı bir biçimde sunmaktadır. Yazar, 
aynı zamanda bölüşüm problemleri ve kalkınma konularına dikkat 
çekmektedir. Bu muhteşem kitap için yazarı tebrik ediyorum.”

Fatma Doğruel, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
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Bu kitap, öğrencilerimin büyüme iktisadının mevcut 
durumu ile ilgili artan hayal kırıklıklarına cevap ver-
me amacıyla yazıldı. Ben yirmi yıldır çeşitli kurum-

larda, farklı düzeylerde ‘Büyüme Ekonomisi’, ‘Küreselleşme 
Ekonomisi’ ve ‘Kalkınma Ekonomisi’ dersleri vermekteyim. Bu 
yıllar boyunca, öğrencilerin daha çok gerçeklik, politika ilişkisi 
ve analizde farklı yaklaşımlar arama istekleri giderek yoğun-
laştı. Her sonbahar, tekrar tekrar, öğrencilerin, öğretilen temel 
materyalin çok mekanik olduğu; asosyal olduğu; tarihsel ger-
çeklerin çoğuna ve ilgili kurumsal gelişmeye uymadığı; daha da 
önemlisi politika temelinden yoksun olduğu ile ilgili şikayetleri-
ni dinlemek zorunda kalıyordum.

Geçmişe baktığımda, yirmi küsur yıl boyunca konunun artan 
biçimde zihin kurcalayan alıştırmaların yer aldığı teknik ayrın-
tılardaki yabancılaştıran bir alıştırma haline geldiğine şahit ol-
mayı kötü bir tecrübe olarak görüyorum. Yüksek lisans dersle-
rinde daha gerçekçi ve ayrıntılı modellerin ele alındığı ve geçerli 

gİRİŞ: BU KİTAp 
NEDEN YAzıLDı?
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hipotezlerin çoğunluğunun yumuşatıldığı doğrudur. Ancak, li-
sans düzeyindeki sınıflarda kendi öğrencilerimle ilgili deneyimim 
orta düzeydeki materyalimizin artan biçimde aynı analiz araçları 
-kaynakların tam istihdam edildiği, bilginin tam ve maliyetsiz bir 
biçimde elde edilebildiği, pürüzsüz biçimde işleyen rekabetçi pi-
yasaların var olduğu ve azalan verimlerin geçerli olduğu bir çer-
çevede marjindeki optimizasyon hipotezi- ile sınırlı hale geldiğini 
göstermektedir. Bu yapı, ele alınan konunun tarihsel gerçekleri-
ne ve özel yapısal koşullarına saygı gösterilmeden, harfi harfine 
yeniden kuruluyordu. Öğrencilerden beklenen bu tarihsel olma-
yan ve asosyal olan yapıyı, matematik teknikalitelerin düzeyini 
giderek yükseltmeye kesin bir vurgu ile birlikte, mümkün olan en 
karmaşık ve soyut düzeyde kullanma yeteneklerini göstermekti. 

Böylece, standart teknikaliteler -lisans düzeyi öğrencileri ola-
rak her aşamada genç meslektaşlarımıza öğretilen- ve gerçek 
dünyanın zenginliği arasında büyüyen bir uçurumla karşı karşıya 
kalıyoruz. Böylelikle giderek artan analitik soyutlama ve teknik 
uzmanlığa talep yoğunlaştıkça, büyüme üzerine literatür gerçek 
dünyanın olguları ile ilgisini kaybetti ve hipotetik ekonomilerin 
standart modelleri istila edildi. Yeni bir terminoloji keşfedildi ve 
iktisadın tümü profesyonel olmayanların anlayamayacağı bir dile 
dönüştürüldü ve benzer biçimde profesyoneller gerçek dünyanın 
olgularına yabancılaştılar. ‘Orta çağda din adamları otoritenin 
ilahi emirlerini takip edemeyen sıradan halk arasında prestij 
kazanmak için Latince konuşuyorlardı; şimdi iktisatçılar aynı 
biçimde matemetiğin yüksek terminolojisini aynı gerekçe ile kul-
lanmaktadırlar’ disiplinimizde çokça anlatılan eleştirel bir şaka 
halini aldı. 

Böylece, benim öğretim deneyimimin yılları boyunca hangi 
ders kitabını kullanırsam kullanayım, kendimi ekstra okuma ma-
teryali biriktirirken buldum. Standart geçerli yaklaşımlar hem 
sağdan hem soldan alternatif yaklaşımlarla ve gerçek dünya ve-
rileri ve tartışmalarıyla tamamlanmak zorundaydı. Yıllar geç-
tikçe bu ekstra okuma materyali listesi, filin kendisinden büyük 
bir bagaj fazlasına dönüştü. Daha sinir bozucu (ve korkutucu) 
olan gözlemim ise her yeni öğrenci kuşağının ‘bütün cevapları 
bildikleri’ tavrı ile sınıfa gelmeleri ve ‘konu hakkında alternatif 
düşünce biçimlerinin ne olabileceği hakkında giderek daha az 
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ilgi göstermeleriydi’. Piyasalara olan ilahi bir inanç ile birlikte 
mevcut yaklaşımın metedolojik özgüveni ve tek yanlı teknokratik 
bakış açısı artan biçimde öğrencileri, bütünüyle ütopik ve hayali 
bir dünyanın cennetten gönderilmiş problemlerini çözmekte kul-
lanabilecekleri araçlarla donatılmış ‘teknik uzmanlar takımı’ gibi 
davranmaya cezbetmektedir. Verili bir konunun alternatif açıkla-
malarının olabileceğini düşünmeye gerek yoktu ve doğrusu şüphe 
duymak için zaman da yoktu. Yalnızca ‘çözümler’ değil ‘problem-
ler’ de veriliydi; sorunlar daha başlangıçta doğru biçimde ifade 
edilmişti; konu stantart hale getirilmişti; araçlar tümüyle türe-
tilmiş ve geliştirilmişti; ve yapmanız gereken tek şey eğitilmek ve 
artan teknikalite ve soyutlamanın yeni bir raundu ile yeneteğinizi 
sergilemekti. 

Ancak bu böyle olmak zorunda değildi. ‘Büyüme Ekonomisi’ 
gerçekte Adam Smith’den önceki günlere dayanan mesleğimizin 
merkezinde yer almaktaydı. Adam Smith’in çığır açan eserinin 
adının ‘Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenlerinin İnceleme-
si’ olduğunu hatırlayın. Böylece, yalnızca büyümenin değil ama 
bölüşümün de incelemesi modern iktisadın üzerine inşa edildiği 
araştırma paradigmasının ayrılmaz bir parçasıydı. David Ricar-
do Politik Ekonominin Prensipleri eserinde, “bölüşüm paylarını 
düzenleyen yasaların keşfinin politik ekonominin temel problemi 
olduğunu” ileri sürmekteydi: 

Böylece, bu kitap bölüşüm ve büyüme konularını kalkınmanın 
temel teorileri olarak alınması gelenek haline gelen bir çerçeve-
de bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bizim temel amacımız, 
elitist jargon oluşturmak için teknik uzmanlık göstermek yeri-
ne bu uzmanlığı gerçek dünyanın ekonomik olgularını anlamada 
kullanmaktır: Ekonomik makine zaman ve mekanda nasıl hareket 
etmektedir?

Sorun, ekonomik politika analizinde matematik modelleme 
veya soyutlama sorunu değildir. Marx ve Ricardo dahil bütün 
klasik iktisatçılar çağlarının öncü matematiksel iktisatçılarıy-
dılar. Ancak, sorun soyut matematiksel modelleme tekniklerini, 
geri plandaki hipotezleri ve bu hipotezlerin ne anlama geldiklerini 
yansıtacak biçimde kullanmak ve (Lance Taylor’ın 1991 kitabın-
dan alınan bir deyim ile) sosyal olarak ilgili politika sorularını 
bir sosyal sorumluluk çerçevesinde yanıtlayabilmektir. Rakip ba-
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kış açılarından türetilen alternatif hipotezler sonuçları değiştir-
diğinden diğerlerinin ‘genel kabul görmüş paradigma içerisinde’ 
olmadığını ileri sürerek öğrencilerin beyinlerini tek bir olanaklı 
yaklaşımlar seti ile doldurmak doğru değildir. 

Elinizdeki kitap bunu yapmayı hedeflemektedir. Kitap öğ-
rencileri alternatif düşünce modellerinin analitik araçları ile 
donatarak onların rakip perspekiflerin ve verili bir problem se-
tine farklı yaklaşma biçimlerinin farkında olmalarını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bu kitabın amacının ne ekonomik büyüme ve 
bölüşüm teorilerini öğretmek ne de bu konudaki tüm sorulara ce-
vap vermek olduğunu başlangıçta belirtmeliyiz. Aksine, buradaki 
amaç öğrenciler arasında bu konular hakkında çeşitli alternatif 
ve rakip ideolojilerin olduğu ve bu ideolojilerin eninde sonunda 
birbirleriyle ilişkili olduğu bilincini artırmaktır. Literatürde çok-
ça birinci açıdan (öğretme bakımından) zengin ders kitabı var, 
ancak ikinci yön (rakip paradigmalar içindeki alternatif düşünce 
yöntemlerinin varlığının kabulu) için aynı şeyi söylemek zordur. 

Bu kitabın meslekteki ‘standart’ ders kitaplarından ne daha 
az ne de daha çok matemetik modelleme kullanmadığını da vur-
gulamak isterim. Bununla birlikte, bunu yaparken hipotezlerin 
gerçekten gerekli olup olmadığı veya basitleştirme için olduğu; 
anlamayı kolaylaştırıcı olup (belki) sonuçlar üzerinde çok etki-
li olmadığı hakkında açık uyarılar yapmakta ve belli bir bir pa-
radigma için vazgeçilmez olan ama masum ve objektif görünen 
cebirsel formların arkasına saklı olanları vurgulama çabası da 
gösterilmektedir. Kitap, ileri düzey lisans öğrencileri ve birinci 
yıl lisans üstü öğrencileri akılda tutularak yazıldı. Bununla bir-
likte, büyüme, kalkınma ve küreselleşmenin geniş alanı ile ilgili 
herkes -sosyal bilimlerin yakın alanlarından akademisyenler, çe-
şitli kurumlardaki araştırmacılar ve uygulamacılar ve ulusların 
zenginliğinin kaynakları ve nedenlerinin araştırması hakkında 
genel bir ilgi duyan tüm entelektüeller- için de yararlı olacağını 
umuyorum.

Kitap, örtük bir biçimde üç ana bölüme ayrılabilir. İlk iki bö-
lüm, daha çok ekonomik büyüme kavramının felsefesini anlat-
makta ve insanlığın başlangıcından beri gelişen bir bilim olarak 
iktisatın tarihini ortaya koymaktadır. Kitap, büyümenin köken-
leri üzerinde geniş bir tartışma ile başlamakta ve “Sanayi Devri-
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mi neden İngiltere’de ortaya çıktı; neden o zaman ortaya çıktı?” 
gibi sorulara yanıt vermeye çalışmaktadır. Kitabın birinci bölü-
mü, büyümenin nedenleri ve doğası kakındaki rakip teorileri ve 
kanıtları; özel mülkiyet haklarının rolü, teknoloji ve büyümenin 
hızlandırılmasında hükümetlerin rolünü tartışmaktadır. Bölüm 
II, 21. yüzyıl kapitalizminin ana oyuncuları; yeni uluslararası iş 
bölümü ve çevre ekonomilerle kıyaslandığında merkez devletlerin 
ayırt edici özellikleri; tarih boyunca dünya ekonomisinin değişen 
hegemonik güçleri; üçüncü dünya liderliğindeki kapitalizmin 
ortaya çıkışı; ve dünya ekonomisinde ticaret akımları ve üretim 
patikalarının bir tartışması ile devam etmektedir. III. bölümde 
büyüme ve kalkınmanın önemli teorileri olarak adlandırılan te-
oriler üzerinde yoğunlaşmaktayım. Ekonomik düşüncenin temel 
ayırımlarını belirlemek için ‘temel’ model ile başlıyoruz. Bir mo-
deli neoklasik, Marxgil veya Ricardogil/Keynesgil yapan özellikle-
ri tartışıyoruz. Bu yenilik temelinde bölüm IV ve V’te alternatif 
düşünce yöntemlerine giriş yapılmaktadır. Bölüm VI ve sonra-
sında ekonomik makinenin içsel işleyişine, kamu sektörünün ro-
lüne, teknolojiye, piyasaların doğasına -rekabetçi, oligopolistik 
v.b. olup olmadığına- vurgu yaparak büyümenin modern türleri-
ne giriş yapıyoruz. Nihai olarak, bölüm VIII’de ülkeler arasında 
kişi başına gelir farklarının doğası ve nedenleri üzerine yapılan 
çalışmaların 250 yılı boyunca ne öğrendiğimizin bir özetini ya-
pıyoruz; 1980 ve 1990’ların reform deneyimlerinin dökümünü 
yapıyoruz; Washington Görüş Birliği sonrası dönemi inceliyoruz; 
reform beklentilerini çalışıyor ve ulaşılan sonuçların bir değerlen-
dirmesini sunuyoruz. Böylece, kitap ‘teori’nin soyutlamaları ve 
gerçeklik arasında çoğunlukla kolay olmayan bir denge kurmaya 
çalışmaktadır. Umarım okuyucu bir lisans kitabında çok fazla 
çeşitlik içerildiği için özrümü kabul edecektir. 

Birçok arkadaşımın, meslektaşımın ve öğrencimin paha biçil-
mez yardımı olmadan bu kitap size ulaştırılamazdı. Bahar Araz, 
Cansu Cantaş ve Marjan Hajibandeh’i gayretli araştırma yar-
dımları ve teknik uzmanlıkları için özellikle belirtmeliyim. Onla-
rın yardımları ve grafiklerin, şekillerin ve veri tablolarının özenli 
revizyonları sayesinde bu kitap bir yaşama ve ruha sahip oldu. 
Bilkent’teki ve Massachusetts Üniversitesi’ndeki genç meslek-
taşlarıma ve öğrencilerime ve Amherst Koleji’ne uzun yıllar sü-
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ren derslerdeki dikkatleri, geri bilgi akışları ve sabırları için de 
borçluyum. Ayrıca, Gerald Epstein, Ebru Voyvoda, Ben Fine, 
Oya Köymen, Tarık Kara, Orhan Kurmuş, Yılmaz Akyüz, Oktar 
Türel, Korkut Boratav, Hasan Ersel, Terry Roe, Antonio Maras-
co, Mohan Rao, Daniel Barbezat, Geoffrey Woglom, Fatma Doğ-
ruel, Suut Doğruel, Mustafa Özer ve James Crotty’e yardımla-
rı, destekleri, eleştirileri ve bu çalışmanın çeşitli aşamalarındaki 
önerileri için borçluyum. Kitabın İngilizce aslından dilimize çevi-
risini Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden değerli dostum ve mes-
lektaşımız Doç. Dr. Harun Öztürkler gerçekleştirdi. Harun hoca, 
çeviri çalışması boyunca kendi akademik birikiminin ve eğitmen-
lik deneyiminin kazanımları sayesinde elinizdeki kitabı akıcı bir 
dille bizlere kazandırdı. Kendisine bu titiz ve özgün çalışma için 
şükran borçluyum. Bayan Fethiye Çolak ve Türkan Sarı ve Efil 
Yayınevi’nin bütün çalışanlarına sundukları editörlük ve yöne-
tim ustalıkları için minnettarım. Son olarak, eşim ve arkadaşım 
Lale Yeldan ve kızlarım Selen ve Ece’ye destekleri, anlayışları 
ve hepsinden öte sabırları için şükranlarımı sunmak istiyorum.  
Hey çocuklar, babanın ev ödevi bitti…
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Korkut Boratav  

Erinç Yeldan İktisadi Büyüme ve Bölüşüm üzerine önemli ve 
güncel bir kitap yazdı.

Bu kitabın tutkulu analitik ve ampirik yönü beni hayran bı-
raktı. Bu benim için bir sürpriz değildi. Erinç yıllardır ilişkide 
olduğum ve işbirliği yaptığım bir meslektaşımdır. Onun keskin 
analitik zekasını ve güncel konulardaki kavrayışını gözlemledi-
ğim ekonomi politika konularını tartıştığımız çeşitli platform-
ları paylaştık. Birlikte yazdığımız en az üç makale var. Bu ça-
lışmalar hem Güney hem de Kuzey’den, ama ilerici bir dünya 
görüşünü paylaşan iktisatçıların katıldığı ve kapitalist dünya 
sisteminin çevre ülkelerinde “büyüme ve bölüşüm” sorunlarını 
(bu kitabın ana teması) tartıştığı araştırma projelerinin ürün-
leriydi. 

Hepsi bu değil. 2000’nin sonuna doğru, neoklasik ve liberal 
önyargılarının esiri olmayan her iktisatçı için IMF’nin lider-

ÖNSÖzLER
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liğinde Türkiye’nin finansal krize sürüklendiği açıktı. Özellikle 
Ankara’dan birçok iktisatçı emeğin kazanımlarının savunması ve 
potansiyel bir krizin yıkıcı sonuçlarına karşı uyarıda bulunmak 
için bir araya geldi. Bağımsız Sosyal Bilimciler Grubu bu şekilde 
kuruldu. Erinçle birlikte bu grubun kurucu üyeleri arasında ol-
maktan gurur duyuyorum. Başlangıç aşamasında grubun ortak 
ve anonim çalışmaları kamu oyunu çalışan yığınların geçim kay-
nakları üzerine uygulanan neoliberal politikaların tarihsel ve eko-
nomik bir zorunluluk olmadığı hakkında uyarmayı amaçlamak-
taydı; bu politikalar emeğin kazanımlarına ve Türk ekonomisinin 
uzun bir tarihsel süreç içerisinde gerçekleşen ekonomik bağım-
sızlığının unsurlarına uluslararası ve ulusal sermaye tarafından 
yapılan geniş saldırının bir parçasıydı. Grubumuzun tahminleri 
2001 krizi ile doğrulandı. 

Bağımsız Sosyal Bilimciler Grubu bu krizde hayatta kalmakla 
kalmayıp, yönetici sınıfların ve hükümetlerin açık iflasına karşın 
neoliberal politikalardaki ısrarları dolayısıyla çalışmalarını sür-
dürdü ve gelişti. Erinç her zaman periyodik raporlarımıza ve bu 
raporları ortaya çıkaran tartışmalara temel katkıyı sağlayandı. 
Orada birkez daha onun enerjisini, üretkenliğini ve özgünlüğünü 
gözlemledim ve Grubun diğer üyeleri ile birlikte onun bu özellik-
lerinden yararlandım. 

İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri'nin Erinç Yeldan’nın 
yukarıda bahsettiğim bilgeliği ve bir çok araştırma faaliyetleri-
ne dayanmakla kalmayıp, ama aynı zamanda Türk ve Amerikan 
üniversitelerindeki iktisat hocalığı deneyimlerini yansıtmaktadır. 
Erinç kitabın ‘giriş’inde iktisatın öğretilmesine yönelik öğren-
cilerin bazı reaksiyonlarını dile getirmektedir: İktisadın mevcut 
durumu ile ilgili artan hayal kırıklığı duygusu… Daha çok ger-
çekçilik, politika ilişkili olma ve alternatif yaklaşımlara yönelik 
arzu… Öğretildikleri analiz araçlarının çok mekanik olduğu; 
asosyal olduğu; tarihsel gerçeklere ve içinde yaşanılan dönemin 
kurumsal gelişmelerine uygun düşmediğine ilşkin şikayetleri… 
Bu reaksiyonlar Erinç’i standardize edilmiş teknikaliteler ile dı-
şarıdaki gerçek dünya arasındaki genişleyen açık hakkında bir 
şeyler yapmaya yöneltti. Sonuç, Erinç’in dışarıdaki gerçek dün-
ya hakkındaki araştırma deneyimini geçerli neoklasik ekonomik 
analiz ile karşılaştırdığı ve ilave olarak diğer düşünce okullarının 
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varlığını ve önemli özelliklerini vurguladığı elinizdeki kitaptır. 
İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri'nin “politik ekonomi”nin 

yükselme/çöküş döngülerini, büyüme/kriz ikiliğini, dünya ekono-
misinin mevcut,  yakın ve uzak geçmişteki bölüşüm çatışmalarını 
anlama ve açıklama anlamındaki yetersiz durumundan memnun 
olmayan bütün iktisat öğrencileri ve hocaları için değerli ve vaz-
geçilmez bir kitap olacağına eminim. 

Oktar Türel 
Yaklaşık 40 yıl önce, Sen (1970:9) şöyle yazıyordu: “...Büyü-

meye ilgi(nin yeniden ortaya çıkışı) büyük ölçüde İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında büyüme ile ilgili yoğun pratik endişenin bir 
sonucuydu. (…) Bu motivasyonla birlikte, büyüme teorisinin uy-
gulamaya yönelik bir biçim alması doğal olurdu. (…) Ancak, bu 
olmadı ve modern büyüme teorisinin çoğu daha ziyade ezoterik 
konularla ilgilidir. Büyüme teorisinin kamu politikası ile ilgisi 
sıklıkla çok uzaktır. Bu durum fakir bir adamın yiyecek için dilen-
mesi ve sonra bütün parayı içkiye harcaması gibidir.” 

Bir kaç istisna dışında, savaş sonrası dönemin geçerli iktisa-
di analizinde sözde “neo-klasik sentez” büyüme teorisini (özel-
likle durağan hal varyasyonu) karşılaştırmalı statik analizin 
uzun dönem denge durumunun karşılığı olarak ele aldı (Hahn 
ve Matthews, 1964:781). Durgun durum büyüme (herhangi bir 
gerçek ekonomide tümüyle mistik bir durum) üzerine yoğunlaş-
ma akademik ilgiyi üç ilişkili konuya yönlendirdi: (i) Bir durağan 
hal çözümü mümkün müdür? (ii) Durgun durum çözümü varsa, 
özellikleri nelerdir? (iii) Başlangıçta durağan halde değilse, eko-
nomi bu duruma doğru yönelmekte midir? Savaş sonrası geçerli 
büyüme teorisinin (bugüne kadar süren) bu ezoterik niteliği ve 
gerçeklikten uzaklığı ve politika ilgisizliği tümüyle her türlü mo-
del kurma çabası için kaçınılmaz olan soyutlamaya atfedilemez. 

Profesör Yeldan’nın “İktisadi Büyüme ve Bölüşüm 
Teorileri”nin Giriş bölümünde doğru biçimde işaret ettiği gibi, 
büyüme teorisi analizinin çerçevesi artan biçimde “kaynakların 
tam istihdam edildiği, bilginin tam ve maliyetsiz olarak ulaşılır 
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olduğu, tam rekabetin ve pürüzsüz işleyen piyasaların olduğu ve 
azalan verimler yasasının geçerli olduğu bir ortamda marjinde 
optimizasyon bakış açısı” ile sınırlandırıldı. “Ortodoks olmayan” 
düşünce okullarınca sorulan bir çok aksi soru başarılı bir biçimde 
“evcilleştirildi” ve bu oldukça stilize çerçevenin içerisine sapma-
lar olarak yerleştirildi. Başlangıçtan itiaren büyüme teorisinin 
önemli bir parçası olan bölüşüm konuları oldukça formel bir bi-
çimde ele alındı. Açıkça, araştırma çerçevesinin bu şekilde daral-
tılmasının ideolojik çağrışımları da var. Dolayısıyla, büyüme ve 
bölüşüm ekonomisi üzerine çağdaş bir ders kitabı hazırlayan her 
yazar bir ikilem ile karşı karşıyadır: eğer yazar (şimdi oldukça 
stardart olan bir biçimde) teknikaliteler üzerinde aşırı biçimde 
durursa, gerçek dünya fenomenlerinin çoğu muhtemelen dışlana-
caktır. Diğer yandan, eğer bu teknikaliteler çıkarılırsa, meslek-
taşlar arasında düşünce alış verişi için ortak bir dil bulunamaya-
caktır. Profesör Yeldan bu anlamda iyi bir denge kurmaktadır: 
Bölüm III, IV ve V ve büyüme modellemesi için gerekli olan şey-
leri içeren ve gereksiz ve/veya ilgisiz ayrıntıları dışlayan kitabın 
Matematik Eki’ne bakınız. 

Gerçekliği ve politik ilgiyi geçerli büyüme teorisine entegre et-
mek bir diğer (ve önemli) bir konudur. Geniş anlamda konuşur-
sak, bu amaç için iki olasılık vardır: (1) Yapısal değişme ve ulus-
lararası ticaret ilişkilerini de içerecek biçimde, tarihsel büyüme 
deneyiminin çeşitliliğine atıfta bulunmak (ve açıklamaya çalış-
mak). Profesör Yeldan kitabının I ve II. bölümlerinde bu yolu iz-
lemektedir. Bu bölümlerdeki incelemeler 20. yüzyıl büyümesinin 
stilize gerçeklerinin ifadesi ve yakınsama/yakınsamama üzerine 
formal bir tartışmanın çok ötesine geçmektedir. (2) (Neoklasik) 
büyüme modelini içselleştirme. Profesör Yeldan’nın işaret etti-
ği gibi, bu üç modelleme stratejisi yoluyla yapılabilir: (i) üretim 
fonksiyonunun sermayeye göre sabit getiri ve ölçeğe göre sabit 
getiriyi içerecek şekilde tanımlanması; (ii) dışsallıkları, ölçeğe 
göre sabit getiriyi ve rekabetçi piyasalar varsayımlarını koruya-
rak, fiziksel sermayeye pozitif yayılmalar biçimde tanımlamak; 
ve (iii) (ii)’ye bir ilave olarak, bilgiden kaynaklanan dışsallıkları 
(yani teknolojik yenilikleri) analize katmak. Yeldan’nın kitabının 
VI ve VII. bölümleri bu görevleri yerine getirmeye adanmıştır. 
Sonuç Bölümü VIII’de, Profesör Yeldan önce durum değerlendir-



xxiÖ n s ö z l e r

mesi yapmaktadır: Sanayi Devriminden beri geçen yaklaşık 250 
yılın büyüme deneyiminden çıkarılan dersler nelerdir? Ekonomik 
büyümenin nedenleri ve kısıtları hakkında ne biliyoruz? Profesör 
Yeldan daha sonra dünya ekonomisinin iki önemli konusunu ele 
almaktadır: (i) Gelişen ülkelerde 1980’ler ve 1990’ların reformla-
rı ekonomik performansı etkiledi mi? Eğer etkilediyse, neden? (ii) 
Kalkınma politikalarının tasarımı ve uygulanması için büyüme 
teorinin bulgularından elde edilebilir ipuçları nelerdir? Profesör 
Yeldan’nın bu konuları sunuşu bilgilendirici ve tahrik edicidir. 
Özetle, Profesör Yeldan, kapsamlı ve aynı zamanda kompakt olan 
çok iyi bir ders kitabı ortaya çıkardı. Bu kitap, yalnızca büyüme 
ve bölüşüm teorisinin temel konularını anlamaya çalışan lisans 
ve yüksek lisans öğrencileri için değil ama aynı zamanda bu ko-
nular hakkındaki bilgilerini güncellemek isteyen akademisyenler 
ve profesyoneller için çok büyük bir yardımcı olacaktır. Profesör 
Yılmaz Akyüz’ün olağan üstü çalışması “Sermaye, Büyüme ve 
Bölüşüm”ün yeniden basımını (Eflatun Yayınevi, 2009) takiben, 
Profesör Yeldan’nın bu yeni kitabı, perspektiflerini güncel eko-
nomik tartışmaları domine eden kısa dönem kaygıların ötesine 
genişletmek isteyen Türk ve Yabancı okurlar tarafından mutlu-
lukla karşılanacaktır. 
Kaynaklar
Hahn, F. ve Matthews, R. C. O. (1964), “The Theory of Economic 

Growth: A Survey”, The Economic Journal, 74 (296), 779-902. 
Sen, A . K. (1970), “Introduction”, içinde A. K. Sen (ed.), Growth 

Economics, Harmondsworth : Penguin Books. 

Hasan Ersel  

“Büyüme ve Bölüşüm”, iktisadın iki zor ve tartışmalı alanı. 
Zor, çünkü dinamik bir çerçevede büyüme ile bölüşüm gibi kendi 
içinde karmaşık iki olgu arasındaki karşılıklı ilişkiyi ele alıyor. 
Tartışmalı olmasından kastettiğim ise bu alanda farklı kuram-
sal bakış açıları olması değil. Bunun olması doğal; tersi garip 
olurdu. Ama bu alanda bir başka zorluk daha var. O da yöntem 
açısından. Bazı iktisatçılar bu sorunun soyut modeller düzeyinde 
ele alınmasına ağırlık veriyorlar. Diğer bazıları ise farklı ülkele-
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rin deneyimlerinin zenginliğinin böyle bir kuramsal yaklaşımın 
çerçevesine sığdırılamayacağı kanısındalar. Onların yaklaşımı ise 
daha çok ülke deneyimlerini, iktisat tarihi yaklaşımı içinde ele 
alıp, eğer olabiliyorsa, bazı genellemelere ulaşmak. 

Erinç Yeldan, soruna, bu konuları öğrenmek isteyenin gözün-
den bakıyor. Bu nedenle yukarıdaki iki sorunun yarattığı kar-
maşayı göğüslemek gibi güç bir yolu seçiyor. Bir kere, büyüme 
ve bölüşüm olgusunu ele alan belli başlı kuramsal yaklaşımları, 
sordukları sorular, yöntemleri ve ulaştıkları sonuçlar itibariyle, 
inceliyor. Okura aralarındaki farkları görme olanağı sağlıyor. 
Ancak ikinci boyutu da ihmal etmiyor. Kuramsal tartışmalarla 
ekonomilere ilişkin gözlemleri ilişkilendiriyor. Bu hiç de kolay bir 
iş değil. Ayrıca, kuramlarının saflığından taviz vermek isteme-
yenler ile her tarihsel gözlemlerin “birtek” olduğu görüşünden 
hareket edenleri, eleştiride de olsa, birleşetirebilecek belki de tek 
yaklaşım. Ama okuyucu açısından çok yararlı. 

Kitabın bir önemli özelliği de büyüme ve bölüşüm alanlarında 
iyileştirme sağlayabilecek iktisat politikası önlemlerini tartışma-
ya açması. Bu önemli bir nokta. Çünkü Türkiye’de (aslında bir 
dereceye kadar dünyada da), uzunca bir süredir, büyüme ve bö-
lüşüm iktisatçıların öncelikli ilgi alanı olmaktan çıkmıştı. Bunu 
anlamak zor. Çünkü, hiç olmazsa Türkiye’de, bu iki sorun çözül-
müş, sürekli ve hızlı büyüyen, bölüşüm dengesizlikleri olmayan 
bir ekonomi yaratılmış değil. Daha çok, başka sorunları çözersek 
(örneğin istikrar) bu sorunların da kendiliğinden çözülebileceğini 
varsayılmış gibi. Olup bitenler ise bunun böyle olmadığı yönünde 
işaretlerle dolu. Bu kitap büyüme ve bölüşüm alanlarında karşı-
laştığımız sorunların “kaderimiz” olmayıp, irademizi kullanarak 
değiştirebileceğimiz olgular olduğunu bizlere gösteriyor. Erinç 
Yeldan’ı bu zahmetli yolculuğa çıktığı ve bu kitabı bizlere kazan-
dırdığı için kutluyor, okur sıfatıyla teşekkür ediyorum.
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I.  İKtİsadİ Büyümenİn tarİhİ ve tarİh Boyunca 
İKtİsadİ Büyüme
I-1. İktisatçıların en İyi Korunan sırrı
 “iktisadi büyüme” fikrinin ortaya çıkışı; iktisadi büyüme üzerine düşün-
me ve iktisadi büyümeyi formüle etme; büyüme iktisatçılarının “sırrı” 

I-2. tarihin sonu’nun akıbetinden Çıkartılan dersler
 Washington Mutabakatı olarak bilinen makroekonomik politika tavsiye-
sinin hemen hemen tek tip olan sentezi; Sovyet sisteminin çökmesi ve 
“gelişmekte olan piyasalar”ın yükselişi ile 1990’larda uygulanan reform-
lara ilişkin beklentiler ve gerçekleşmeler; ekonomik büyüme doğası ge-
reği karmaşık bir konu olup,  basit formüllere ve reçetelere indirgene-
mez; politika reformları ve kurumlar sınırlar arasında kolayca hareket 
etmezler

 I-3. Büyümenin Kuramsallaştırılmasındaki daha Başka 
Zorluklar
 ülkeler arasında karşılaştırma yapmanın zorlukları; satın alma gücü pari-
tesi döviz kuru fikri; büyümeyi kuramsallaştırmadaki zorluklar 

İçİNDEKİLER VE  
KıSA ÖzET
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I-4. Büyüme oldukça yeni Bir olgudur
 büyüme sürecinin kısa bir değerlendirmesi; büyüme oldukça yeni bir ol-
gudur; 1820’lerden beri farklı büyüme oranları ve büyüme hızlanmaları-
nın doğası üzerine ampirik kanıtlar 

I-5. niçin avrupa’da? niçin 18. yüzyılın sonlarında?
 büyümenin kaynakları üzerine tartışmalar; endüstri devrimi neden 
İngiltere’de gerçekleşti?; neden o zaman gerçekleşti? büyümenin neden-
leri ve doğası üzerine kanıtların ve teorilerin karşılaştırılması; büyümenin 
hızlanmasında özel mülkiyet haklarının, teknolojinin ve  hükümet müda-
halelerinin rolü  

ek: Önerilen okumalar
 büyüme ideolojisi üzerine önemli kitapların ve ilginç materyalin kısa bir 
özeti  

II. Büyümenin stilize Gerçekleri ve ampirik düzenlilikleri 

II-1. dünya ekonomisinin ana hatları: merkez ve Çevre
 21. yüzyıl kapitalizminin ana oyuncularının tartışması; yeni uluslararası 
iş bölümü ve merkez devletler ile çevre ekonomilerin özelliklerinin ayırt 
edilmesi; tarih boyunca dünya ekonomisinin egemen güçlerin değişmesi;  
üçüncü dünya güdümlü kapitalizmin ortaya çıkması; üretim kalıpları ve 
dünya ölçeğinde ticaret akımları 

II-2. Küreselleşme ve Büyüme döngüleri
 dünya ekonomisinde uzun büyüme-resesyon-kriz döngülerinin belirlen-
mesi: Kondratieff dalgaları kavramı; uzun dönem büyümenin patikaları 

II-2-1. Küreselleşmenin son İki dalgası
 küreselleşmenin en yakın iki döneminin  incelenmesi, 1840-1913 ve 
1970’ler-günümüz; 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl küreselleşmelerinin ayırt edici 
karakteristiklerinin ortaya konması

II-2-2. Finans Kapitalin yükselişi
 bir fiat paralar rejimi altında 20. yüzyıl küreselleşme dalgasında finansın 
sanayiye olan egemenliği; Bretton-Woods sisteminin çökmesi; endüstriyel 
genişlemenin duraklaması ve azalan getirilerin bir semptomu olarak fi-
nanslaşma 

 II-3. 20. yüzyılın sonlarındaki Büyüme dönemlerinin stilize 
Gerçekleri
 20. yüzyıl küresel kapitalizminin karakteristikleri; “Altın Çağ” üzerine Kal-
dorgil stilize gerçekler; neoklasik (Solow) modelinin geliştirilmesi;büyüme 
ve “açıklık” ve “devletin büyüklüğü” ile ilgili gelişme gerçekleri;  gelir eşit-
sizliği ve dalgalı büyüme patikalarının ortaya çıkışı
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II-3-1. Büyüme dönemlerinde devletlerin rolü
 Büyümeyi teşvik etmede devlet önemli rol oynar; başarılı büyüme dene-
yimlerinde devletlerin tarihsel rolleri; büyümede devletlerin sınırları ne-
lerdir? 

II-4. Öğrenilen dersler? daha yanıtlanacak Çok soru var

alıştırmalar

III. Büyümenİn modellenmesİ

III-1. ortak Öğeler, Farklı Paradigmalar
 büyüme ekonomisinde modelleme çerçevesinin durumunun kuşbakışı bir 
değerlendirmesi; büyüme ekonominsin karşı karşıya olduğu kritik sorular 
ve zorluklar; basit bir genel denge büyüme modelinin çözümlemeleri 

III-2. standart (neoklasik) Büyüme modelinin doğası
 bir büyüme modelini ne “neoklasik” yapmaktadır?; büyümeye neoklasik 
yaklaşımın kritik varsayımları ve temel özellikleri 

III-2-1. standart neoklasik Büyüme modelinin yapı taşları
 neoklasik büyümeyi tanımlayan analitik denklemler; dengeli büyüme ve 
durağan hal fikri 

III-2-2. yatırım ve tasarrufun eşitliği Konusu
 tasarruf-yatırım ilişkisini belirlemede neoklasik çerçeve; faiz oranının al-
ternatif teorik yaklaşımlar altında belirlenişi ve büyüme ekonomisinde faiz 
oranının rolü 

III-2-3. durağan hal ve dengeli Büyüme Kavramları
 dengeli büyümenin anahtarı; Harrod-Domar’ın ‘bıçak sırtı’ olgusu; büyü-
menin rakip paradigmalarının temel başlangıç noktası olarak Harrod-Do-
mar ilişkisi 

 III-2-4. ulusların Zenginliğindeki Farklılıkları neoklasik model 
ile açıklama
 standart neoklasik model ulusların zenginliklerindeki gözlemlenen farklı-
lıkları nasıl açıklamaktadır? ; standart modelin gözlemlenen eksiklikleri-
nin olası çözümleri 

Iv. neoKlasİK Büyüme

Iv-1. solow Büyüme modeli
 temel Solow modeli; durağan halin tanımlanması; durağan hal ile geçiş 
dinamiklerinin karşılaştırılması; neoklasik paradigma içersinde bölüşüm; 
büyümenin “içsel” kaynakları üzerine bir başlangıç tartışması; alıştırmalar
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Iv-1-1. solow modelinde Gelir Bölüşümünün rolü
 gelir dağılımının neoklasik teorisi; teknoloji güdümlü bölüşüm; neoklasik 
durağan hale giderken bölüşüm ile ilgili ayarlamalar; optimum tasarruf 
oranı; altın kural 

Iv-2. standart neoklasik modelin Politika Önerileri 
 neoklasik büyümenin gözlemleri; uluslar arasındaki yakınsama; büyüme 
için gerçekçi patikaların tahmininde neoklasik model ne kadar başarılıdır?

Iv-2-1. neoklasik sistem altında Büyümenin tipolojisi
 uzun dönem büyümeye doğru geçiş büyümesi; durağan halin özellikleri; 
toplam üretim fonksiyonun rolü; durağan hal altında büyüme oranı ; dura-
ğan hale giderken  büyüme oranı

Iv-2-2. teknoloji ve solowgil Büyüme
 büyümenin gözlemlerinin ayrıştırılması; toplam faktör verimliliğinin bü-
yümesinin belirleyicileri; durağan hale uzaklık 

Iv-2-3. yakalama ve yakınsamanın ekonomisi
 uluslar arasındaki yakınsama; koşullu yakınsama ile mutlak yakınsamanın 
farkı

 Iv-3. neoklasik modelde İçsel tasarruflar ve tüketim 
düzleştirmesi 
 sabit tasarruf oranının varsayıldığı standart neoklasik modelin genişletil-
mesi;  Ramsey-Cass-Koopmans modeli; tüketim düzleştirmesi ekonomisi 
ve sonuçları  

Iv-3-1. Firmalar

 Iv-3-2. tüketimin düzleştirildiği ramsey ekonomisinde 
durağan hal dengesinin Özellikleri

alıştırmalar ve Bilgiler

v. Büyüme üZerİne alternatİF teZler

v-1. neo-ricardogil Büyüme
 Neo-Ricardogil büyüme ve bölüşüm teorisi;  “bağımsız” yatırım fonksiyo-
nun rolü; neo-Ricardogil genel denge

v-1-1. İşçiler tasarruf yaparsa ne olur?

v-2. marxist Büyüme
 Marxgil büyüme ve bölüşüm teorisinin unsurları; artık değer ve Marxgil 
sömürü fikri; Marxgil genel denge; alıştırmalar  
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v-3. hangi yöne Gitmeliyiz? Klasik veya neoklasik?
 Uygulamaları modelleme teknikleri; “doğru” modelin seçiminde ideoloji-
niz önemlidir

alıştırmalar

vI. neoKlasİK Büyümenİn İÇselleştİrİlmesİ

vI-1. Problemin Kaynağı
 “içsel” büyüme nedir? ; neoklasik sistemde içsel sürdürülebilir büyümeye 
ulaşmanın üç yolu  

 vI-2. Büyümenin İçselleştirilmesinde İlk İlerleme: aK modeli
 içsel büyümenin basit bir örneği olarak Rebelo’nun AK modeli 

 vI-3. dışsallıklar üzerine Kurulu İçsel Büyüme modelleri 
 dışsallıklara dayanan içsel büyümenin önemli örnekleri; Lucas’ın  “insan 
sermayesi” güdümlü modeli; “sosyal sermaye” ekonomisi; Barro’nun stra-
tejik kamusal malı; coğrafi  holdingler

vI-4. tüketicilerin resme dahil edilmesi 
 Tüketim düzleştiren tüketicilerin davranışları; hepsini bir araya getirmek

vI-4-1. AK modeli

vI-4-2. Barro’nun Kamu sermayesi modeli ve uzantıları

vI-4-3. dışsallıkların Birikimi yoluyla İçsel Büyüme

alıştırmalar

vII.  BİlGİ eKonomİsİ ve yenİlİK: ar-Ge taraFIndan 
yÖnlendİrİlen Büyüme

vII-1. Bilgi ekonomisi ve teknolojik değişme 
 Ekonomik mal olarak teknoloji; teknoloji üretiminin ekonomisi; kamusal 
mal, rakiplik ve dışlanabilirlik olguları  

vII-1-1. ar-Ge harcamaları ve Büyüme ile ilgili Kanıtlar
 Ar-Ge harcamaları ve ülkelerin büyüme oranları hakkında uluslararası ka-
nıtlar; ABD Ar-Ge harcamaları 

vII-2. ar-Ge Güdümlü Büyümenin temel yapısı
 Romergil büyümenin temel özellikleri; Ar-Ge güdümlü modelde genel 
denge 

vII-2-1. nihai mal üretim teknolojisinin niteliği

vII-2-2. ar-Ge Güdümlü ekonomide Gelirin Bölüşümü
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 vII-2-3. ar-Ge Güdümlü Bir Büyüme modeli yardımıyla dış 
ticaret dışsallıkları muhasebesi 

 vII-3. ar-Ge Fonksiyonunun Biçimi
 Jones’un klasik Romergil büyümeye yönelttiği eleştiriler; Ar-Ge fonksiyo-
nunun alternatif biçimleri ve sonuçları; büyümeyi etkilemede kamu poli-
tikasının rolü  

vII-4. schumpeteryen Büyüme
 “yaratıcı yıkım” olarak teknolojik gelişme üzerine kurulu Schumpeteryen 
Ar-Ge modeli; Schumpeteryen modelin uluslararası ticaret ile ilgili konu-
ları kapsayacak biçimde genişletilmesi; teknoloji akımlarını teşvik etmede 
ticaretin rolü 

 vII-4-1. sürdürülebilir Büyüme için schumpeteryen yaratıcı 
yıkımın Prensipleri

 vII-4-2. schumpeteryen ekonomide uyumun dinamikleri

alıştırmalar

vIII. Genel değerlendİrme: ne ÖğrendİK?
 ülkeler arasındaki kişi başına gelir farklarının doğası ve nedenleri üzerine 
yaklaşık 250 yıldır yapılan araştırmalardan neler öğrendiğimizin değerlen-
dirilmesi 

vIII-1. Politika reformunun ekonomisi ve Politika aralığı
 1980’ler ve 1990’ların reforma deneyimleri; Washington Mutabakatı son-
rası; reform beklentileri ve reformların sonuçlarının değerlendirmesi; veri 
kaynakların karşılaştırmalı üstünlüğe ve uzmanlaşmaya yol açması ile kar-
şılaştırmalı üstünlüğün ve  çeşitliliğin yaratılmasının karşılaştırması 

 vIII-2. yeni Büyüme teorilerinin Kalkınma Politikası 
Önermeleri  
 bölüşüm ve büyümenin politik iktisadı; kurumların büyüme üstündeki 
rolleri; kurumlar sınırlar arasında kolayca hareket edemezler;  gelişmekte 
olan ülkeler için uygun sanayileşme politikasının belirlenmesinde Ar-Ge 
güdümlü büyümenin uygulamaları; sanayileşmeyi ve yapısal değişmeyi 
özendirmede imalat sanayinin rolü 

eK: matematİK alet Kutusu

KaynaKlar 

dİZİn
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MBÖLÜM 1

İKTİSADİ BÜYÜMEnİn TARİHİ VE TARİH 
BOYuncA İKTİSADİ BÜYÜME

I-1. İktisatçıların En İyi Korunan Sırrı
Economist Dergisi’nin 31 Aralık 1999 tarihli Milenyum özel 
sayısına göre “Ekonomik büyüme, ekonomistlerin en iyi koru-
nan sırrıdır”. İlk bakışta fazlasıyla patavatsız ve iddialı gibi 
görünen bu sav yine de büyük oranda gerçeklik içeriyor. Mes-
leğimiz ülkelerin tarih boyunca neden ve nasıl bu kadar değişik 
oranlarda büyüdüklerini doyurucu şekilde açıklayamıyor.

İktisatçılar sürekli olarak, ekonomik büyümeyi yöneten ha-
reket kurallarını açıklamaya çalışan alternatif ve karmaşık 
modeller oluşturdular. Ama her seferinde, tarihteki deneyim-
lerin zenginliği ve çeşitliliği bu türlü girişimleri boşa çıkarttı. 
En iyi durumlarında iktisatçılar, büyümeyi tarih içinde gözlen-
diği ve belgelendiği şekliyle, geçmişe dönük olarak açıklayabi-
len modeller geliştirmişlerdir. Ama o durumda bile iktisatçılar 
ekonomik “makineyi” yer ve zaman içinde hareket ettiren et-
menleri genel olarak ortaya koymakta bile aralarında anlaşma 
sağlayamamışlardır. Dahası, analitik modelleme girişimlerinin 
çoğunda iktisadi büyümenin kaynakları (verimlilik artışları ya 
da teknolojik gelişme) “dışsal” faktörler olarak ele alınmış ve 
açıklanmadan bırakılmıştır. ‘Bilgisizliğimizin bir ölçüsü’ erken 
neoklasik modelleyicilerin teknik değişikliklere karşı tutum-
larını gösteren geleneksel ifadeydi. Neoklasik yaklaşımın bu 
tür modelleri, örneğin yalnızca, iktisadi yapının zaten hareket 
içinde olan bir ekonominin güçlerine uyum sağladığını söyler, 
“niçin büyüme var” sorusunu ekonomik analizin dışında bıra-
kırlar. 

Tabii ki bu durum kabullenilmesi kolay bir anomali değildir, 
çünkü ekonomi mesleği, daha 1776’da adam smith’in yazdı-
ğı, “Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir 
İnceleme” adlı kitabında da görüldüğü gibi iktisadi büyüme-
nin nedenlerini sorgulamakla işe başlamıştır (Smith’e bakınız, 
1981). Ancak bu inceleme, 250 yıllık bir zaman dilimi içinde, 
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büyümenin nedenlerini açıklamada sınırlı başarıya ulaşan bir 
dizi açıklanmayan (dışsal) faktörlere dönüştürülmüştür. Zalim 
ve kırıcı bir saptama olabilir ama bu saptamanın sağlam temel-
leri bulunmaktadır. Birisi, 18. yüzyılın yarısından başlayan sa-
nayi devriminin başından bu yana yaşanan çok çeşitli büyüme 
deneyimleridir. Dünyayı sıklıkla ‘zengin’, ‘orta gelirli’ ve ‘yok-
sul’ (bazen de ‘çok yoksul’) şeklinde bölümlere ayırıyoruz, ba-
zen de zengin ‘Kuzey’ ve yoksul ‘Güney’ şeklinde coğrafi olarak 
sınıflandırıyoruz. Bu türlü ifadeler ilgi çekici olabilir ve “biz 
niye bu kadar zenginiz; onlar niye bu kadar yoksul?” benzeri 
sorular için farkındalık sağlayabilir ama yine de niçin ve nasıl 
ekonomik büyüme yaşadığımıza ilişkin anlamlı/test edilebilir 
hipotezler için bu yaklaşım fazlasıyla karikatüristik ve bulanık 
kalmaktadır. Bunun üzerinde kısaca duralım.

I-2.  ‘Tarihin Sonu’nun Akıbetinden Çıkartılan 
Dersler

Örnek olarak, tarihin sonuna gelindiğinin iddia edildiği yakın 
tarihli döneme bakalım. 1989 yılında Sovyet sisteminin ve reel 
sosyalizmin çöküşünden sonra, 1990’lı yıllar ortodoks (mu-
hafazakar) iktisatçıların kendilerinden emin bir şekilde, bü-
yümenin yalnızca “doğru fiyatları ve doğru ulusal politikaları 
(sonradan, en genel şeklinde, kurumları) uygulama” sorunu 
olduğu şeklindeki propagandalarına tanık oldu. Washington 
Mutabakatı şeklinde tanımlanan bu tavırla, büyüme politikası 
bir dizi standart uygulamaya indirgendi: ticareti serbestleştir; 
bütçe açığını yok et ve devlet harcamalarını azalt; mali piyasa-
ları serbestleştir ve kaynakların dağılımında özel girişimin ve 
piyasaların rolünü güçlendir. 

Tanım ilk olarak John Williamson tarafından (1991), hepsi 
de Washington kurumları olan Dünya Bankası, Uluslararası 
Para Fonu (IMF) ve Amerikan Hazine Bakanlığı’ndaki ikti-
satçıların sunduğu makroekonomik önerileri tanımlamak için 
kullanılmıştır. Zagha ve arkadaşlarının 2006’da saptadığı gibi, 
bu önerilerdeki reformların ve süregiden dönüşümlerin kapsa-
mı, süresi ve derinliği ekonomi tarihinde daha önce hiç görül-
memişti.
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MSonuçta, 1980’ler ‘kayıp’ onyıl olarak tanımlanırken 1990’lar 
daha açık piyasa ekonomilerine geçişi sağlayan, azalan devlet 
harcamaları, ticaret üzerindeki ve sermaye akışı üzerindeki ta-
rifelerin kaldırılması, iyi eğitilmiş teknokratlara sahip küçük 
ve etkili bir bürokrasiyi içeren düzenlemelerle birlikte gerçek 
bir büyük patlamaya sahne oldu. Bu küresel deneyde içerilen 
yapısal dönüşüm o kadar genişti ki, on yılın sonunda, daha ön-
ceden ‘gelişmekte olan ekonomiler’ olarak anılan ülkeler artık 
‘gelişmekte olan piyasalar’ şeklindeki yeni bir terimle adlandı-
rıldılar. Bu ekonomiler ‘gelişen piyasalar’ haline geldikçe geliş-
me politikaları kavramının yerine de yapısal reform ve ‘doğru’ 
politikalar kavramı geldi. 

"Gerçekleştirilen reformlar" bu gelişen piyasaları düşük bü-
yüme tuzağından ve onları İkinci Dünya Savaşı sonrasında 
engelleyip duran yüksek enflasyondan kurtulmalarını sağla-
yacaktı ve onları kendi kendini sürdürebilen bir büyüme yolu-
na sokacaktı. Ama şu ana değin elde ettiğimiz sonuçlar hiç de 
beklenildiği gibi olmadı. Standart reçetenin bire bir izlenmedi-
ği Çin ve Hindistan gibi ülkelerde başarılı büyüme dönemleri 
yaşandı; başka yerlerde yüksek sosyal maliyetler ve 1994’de 
Meksika’da, 1997’de Doğu Asya’da, 1999’da Brezilya’da, 
2001’de Türkiye’de ve yine 2001’de Arjantin’de olduğu gibi 
mali krizler yaşandı. Toplamda gözlediğimiz resim, bazı ülke-
lerin yalnızca ‘ılımlı’ bir dizi reformla hızlı ve sürdürülebilir 
bir büyümeyi yakaladığı; ama diğer bazılarının tutkulu bir dizi 
reformdan sonra çok derin bir kaos ve durgunluğa sürüklendi-
ği şeklindeydi.

Benzer ekonomik reformların birbirinden çok farklı sonuç-
lara yol açtığı gerçeği Şekil (I-1)’de açık bir şekilde görülüyor. 
‘Reform on yılı’ olan 1990’ların deneyimi bir şeyi ortaya çıkar-
dıysa, o da şudur: gerçek dünya ekonomileri, büyüme ve geliş-
meye ilişkin olarak ders kitaplarında yer alan basitleştirilmiş 
modellerden çok farklı yapılar sergilemekte ve hiç de beklenme-
dik tepkiler vermektedir. Ekonomi tarihinin bu kısa döneminde 
bile gözlendiği gibi, ekonomik büyüme doğası gereği karmaşık 
bir konudur ve basit formüllere, reçetelere indirgenmesi olası 
değildir. Bununda ötesinde reformlar ile kurumların sınırları 
kolay kolay aşamadığı –yani bir ülkede ki başarılı büyüme de-
neyiminin kolaylıkla taklit edilemediği anlaşılmaktadır.
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I-3.  Büyümenin Kuramsallaştırılmasındaki 
Daha Başka Zorluklar

Analitik araçlarımızı belirlemedeki bir başka önemli zorluk 
ölçmeyle ilgilidir. Bu kitapta ve büyüme ekonomisine ilişkin 
hemen tüm çalışmalarda analiz birimi gayri safi yurt içi hası-
ladır (GSYH); yani, bir ekonomide, bir yıl içinde üretilen tüm 
nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri. Ulusal gelir muhasebesi 
ülkeler arasında genelde standart bir durumdadır ama ulusla-
rarası karşılaştırmalar yaparken halen önemli zorluklarla kar-
şılaşılmaktadır. Birincisi, ülkenin para birimini diğer paralara 
çevirirken piyasa fiyatlarında görülen sistemik dalgalanmalar 
sorun oluşturmakta, bu da ulusların GSYH’lerini karşılaş-
tırmada yanıltıcı hesaplara yol açabilmektedir. Bu sorunun 
önemli bir kısmı, ülke içinde üretilen tüm ürünlerin uluslara-
rası olarak alınıp satılamamasında yatmaktadır. Bu nedenle, 
yurt içi malların ve hizmetlerin fiyatlarının, verili bir piyasa dö-
viz kuru üzerinden uluslararası fiyatlara çevrilmesi, göreli de-
ğerlendirmelerde dalgalanmalara yol açmaktadır. Genel olarak 

Şekil I-1. 
1990’lardaki 
Reformlara 
Tepkilerin Çeşitliliği 
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Msöylemek gerekirse, GSYH’leri uluslararası piyasadaki döviz 
kurlarıyla karşılaştırmak, ticareti yapılan ve yapılmayan mal 
ve hizmetler arasındaki göreli fiyat oranlarının daha belirgin 
olduğu gelişmekte olan ülkelerin GSYH’lerinin sistematik bir 
şekilde değerinin altında gösterilmesine yol açmaktadır.

İktisatçılar bu sorunu çözmek için standart mal ve hizmet-
lerden oluşan bir sepetin fiyat indeksini yansıtan bir dizi ana-
litik döviz kuru oluşturmuş ve bunu satın alma gücü paritesi 
(SAP) indeksi olarak adlandırmışlardır. SAP indeksi, hem ti-
careti yapılan hem de yapılmayan varlıkları ülkeler arasında 
standartlaşmış bir şekilde hesaba katar ve zaman içinde ulus-
ların zenginliğinin daha güvenilir bir ölçütünü sağlar. Ama ko-
layca tahmin edilebileceği gibi, ‘satın alma gücünü’ belirlemek 
üzere standart bir mal ve hizmet sepeti hazırlama işleminin 
kendisi de zor bir görevdir ve tasarım ile ölçüm bakımından da 
hataya açıktır. Çok farklı tarihsel geçmişe ve sosyal kuralla-
ra tabi ülkeler arasında bu türlü karşılaştırmaların yapılması 
gerektiği için SAP indeksi, en iyisinden, doğru yönde atılmış 
küçük bir adımdır; kitabın geri kalan sayfalarında biz de böyle 
yorumlayacağız. 

Büyüme sürecini kavramsallaştırmadaki güçlüklerimizin bir 
o kadar önemli başka bir yanı da, bilimsel araştırma yöntem-
lerinin doğasından kaynaklanmaktadır. Son 250 yıl boyunca, 
ulusların zenginliğinin düzeyleri ve genişleme oranları neredey-
se periyodik olarak değişirken bir bilim olarak iktisadın kendisi 
de büyük çapta değişime uğradı. Ekonomik faaliyetler zaman 
içinde artar ve sonra da azalırken (Marksist ekonomistlerin 
Kondratieff döngüleri olarak adlandırdıkları, 50-60 yıla varan 
uzun dönemli genişleme, olgunlaşma ve durgunluk dönemleri) 
‘büyüme ekonomisi’ önce yükselen, sonraysa standartlaşan bir 
konu oldu (Daha fazla bilgi için aşağıdaki Kısım II-2’ye ba-
kın). İlk büyüme kuramlarının ortaya çıkışının, 1950 ile 1973 
arasında yer alan ve insanlık tarihinde eşi bulunmayan büyü-
meyi tanımlamak için kullanılan altın çağ’a denk düşmesi kuş-
kusuz rastlantı değildir. Bu hızlı büyüme dönemine, büyümeye 
ilişkin ve analitik temellerini alternatif paradigmalarda bulan 
çeşitli rakip kuramlar da eşlik etmiştir (bu paradigmalar da şu 
anda modelleme araştırmalarında standartlaşmış araçlar du-
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rumuna gelmiştir). İki petrol şokunu izleyen durgunluğun ve 
genelde deflasyonist ortamın ve 1980’lerdeki borç krizlerinin 
çıkışı ile birlikte dikkat kısa dönemli istikrar ve düzenlemelere 
yönelmiş, bu da büyüme ekonomisini iktisadi düşünce tarihinin 
sayfalarına yerleştirilen “eskimiş” bir konu haline getirmiştir. 
Ama 1980’lerin sonunda iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme-
ler ve bilgi temelli, hizmet ağırlıklı büyümeyle birlikte büyüme 
modelleri tekrar öne çıkmıştır; ama bu sefer daha önceleri dış-
sal kabul edilmiş teknolojik değişiklikler, beşeri sermaye ve bil-
giye yapılan yatırım gibi “yeni” kavramları vurgulayarak. Bu 
modeller, ‘yeni büyüme kuramı’ dediğimiz kuramın öğelerini 
oluşturuyor ve VI ve VII bölümlerde ele alınıyor.

Bununla birlikte, daha küresel bir bakış açısıyla söylersek, 
iktisat biliminin önceliğini, savaş sonrası dönemde piyasa eko-
nomilerinin performansını genel olarak izlemek şeklinde ortaya 
koymaktan daha tehlikeli yaklaşımlar da vardır. Daha tehlikeli 
olan, iktisatın 20. yüzyılın sonlarında, Lance Taylor’ın 1991’de 
sosyal olarak ilişkili diye nitelediği, sosyal bir bilim olmaktan 
çok, soyut bir modelleme çalışması şekline dönüşmesidir. Mes-
leğimizin köklerine bakarsak, Adam Smith, David Ricardo ve 
Stuart Mill ile başlayan klasik düşünürler, ulusların zengin-
liğini yöneten hareket yasalarını anlama ve aynı zamanda bu 
süreç içinde ‘kim kazanıyor ve kim kaybediyor’ araştırmasını 
yapma, yani bölüşüm sorunuyla ilgilenme şeklindeki geleneği 
analitik olarak izlediler. Ana üretim faktörlerinin (yani, toprak, 
sermaye ve emek) sahipleri arasında büyümenin paylaşımıyla 
ilgili sorunları anlamak, klasik ekonomistler için vazgeçilmez 
bir görevdi, çünkü onlar için bölüşüm kalıpları gözlenen büyü-
me kalıplarının ayrılmaz bir özelliğiydi. Bölüşüm ve büyüme 
sorunları birbirleriyle yakından bağlantılı olarak görülüyor ve 
birisinin anlaşılması için her ikisinin de incelenmesi gerektiği 
düşünülüyordu. Örneğin, David Ricardo “bölüşüm oranlarını 
belirleyen yasaların keşfi politik ekonominin birinci sorunu-
dur” diyordu (Kaldor’dan alıntı, 1956).

Ama 20. Yüzyılın başlarında bu gelenek dönüşüme uğradı 
ve büyüme-bölüşüm bağlantısının yerine, tam istihdamlı reka-
betçi denge öncülünün kabullenişi ile birlikte, marjinal kâr ve 
statik kaynak dağılımı sorunları ön plana çıktı. 1970’lerde ne-


