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Sevgili dostlarımız,  
 
Sizlerle paylaşmaktan onur duyduğumuz bu liste, siz 

değerli dostlarımız için, çok daha kapsamlı bir okuma projesinin 
iktisadi disiplinleri ele alan ikinci bölümünü hayata geçirmek 
üzere hazırlanmıştır. Etkin bir ekip çalışması olan listemiz; 
birbirleri ile tamamlayıcılık ilişkisi kuracak şekilde, ekseriyetle 
ders kitabı olarak okutulmaya elverişli, içeriğin yanı sıra dil ve 
anlatım olarak da başarıyı yakalamış, akademi camiasında 
haklı bir popülariteyi yakalamış eserlerin özgün bir sunumudur. 
Çeşitli alt disiplinlere bölümlendirerek sunacağımız listemizde; 
alanında en çok okunan, spekülatif söylemlerden uzak kalarak 
akademi kimliğini benimsemiş, öğretici niteliği ağır basan ve pek 
çoğu itibariyle de fakültelerde ders kitabı olarak tercih edilen 
eserler bulacaksınız. Bu listeyi yine iktisat alanında mihenk taşı 
haline gelmiş olan ekonomistlerin çığır açan eserlerini 
sunacağımız ayrı bir liste takip edeceğinden o listede yer alan  
Smith, Ricardo ve Marx gibi baba iktisatçıların eserlerini 
listemize dahil etmediğimizi belirtmeliyim. Bu vesileyle ayrı bir 
müjdeyi de vermiş olayım.  

 
Bütüncül olarak sosyal bilimler üzerine okuma listelerinden 

oluşan projemize girişmekteki amacımız, üniversitelerde ilgili 
bölümlere yeni başlayan entelektüel adayı kardeşlerimize, 
akademik becerilerini öngörülenden çok daha erken bir 
dönemde geliştirebilmeleri adına yardımcı olabilmekti. Bu gaye 
çerçevesinde kendi tecrübelerimizi aktarmayı amaçlıyorduk 
ancak Tesad olarak biz, bu aktarımı soyut tavsiye bildirimleriyle 
değil somutlaştırılmış okuma listeleri ile yapmayı çok daha 
anlamlı bulduk. Bu listeler vasıtası ile Tesad’ın  misyon ve 
vizyonuna uygun bir toplumsal fayda sağlamayı istiyorduk. 
Umarız amacımıza uygun olarak faydalı bir işe imza atabiliriz.  



Bu değerli gaye etrafında, gerek öncesindeki gerekse de 
daha sonrasındaki listelerimizi de katarak, bu kapsamlı projede 
emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.  

 
Daha önce siyaset bilimi temelinde çeşitli sosyal bilimler 

üzerine hazırlamış olduğumuz projenin birinci bölümüne 
gösterilen ilgi, yine o listenin takdiminde de vaat ettiğimiz üzere 
çalışmanın devamını getirmek hususunda bizler için ayrı bir 
motivasyon unsuru olmuştur. Bu nedenledir ki o listeye ilgi 
gösteren tüm takipçilerimize de Tesad adına şükranlarımızı 
sunuyorum. 

      M.Recep Öztürk 
                               (TESAD EKONOMİ MASASI SORUMLUSU) 

           
         

 

İKTİSAT EĞİTİMİNE YABANCI OLAN MERAKLILARI İÇİN İKİ 

TAVSİYE 

 

Mahfi Eğilmez Örneklerle Kolay Ekonomi, Remzi Kitabevi, 2014, 192 

sayfa. 

Bu kitabı listemize sokan özelliği; iktisadı meslek edinenlere değil, 

dışarıdan meraklılarına açıklama kaygısıdır. Lise öğrencilerinin dahi 

anlayabileceği bir anlatıma sahip olan eserde mikro ve makro 

iktisadın en temel kavramlarına kısaca değinilmektedir. 

Sadun Aren, 100 Soruda Ekonomi Elkitabı, İmge Kitabevi, 2016, 239 

sayfa. 

Türkiye'nin duayen iktisatçılarından Sadun hocanın eseri adından da 

anlaşılacağı üzere iktisat bilimini tarif açısından sorulara verilen 

cevaplardan oluşmaktadır. Eser kendine hedef kitle olarak iktisat 

bilimine yeni merak saranları seçmiş ve dolayısıyla basit bir anlatım 



sergilemiştir. Şayet iktisat vb. bölümlere yeni başlamışsanız 

okumanızda fayda olan bir eserdir. 

 

TEMEL İKTİSAT DİSİPLİNLERİ ÜZERİNE: Giriş, Mikro ve 

Makro 

Zeynel Dinler, İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, 22. Baskı 644 sayfa. 

Sahip olduğu akıcı dili ve karmaşık grafikleri açıklamak adına 

kullandığı ayrıntılı ve anlaşılır açıklamaları ile pek çok üniversite 

hocası tarafından temel ders materyali haline getirilmiş bir eserdir. 

Zeynel Hoca iktisat ilmini açıklayabilmek adına iktisadın temel 

kavramlarını açıklamak ve iktisadın temel ilgi alanlarını sunmakla işe 

başlamış ve ardından mikro ekonomi teorilerini etraflıca ele almıştır. 

Kitap makro ekonomi ile sürdürülmesine karşın, bu bölümler mikro 

iktisat açıklamalarının gölgesinde kalacaktır. Akademik bir ders kitabı 

niteliğinin yanı sıra KPSS vb. sınavlar için de kullanışlı bir kaynaktır. 

Hocanın diğer kitapları ile birlikte ele alındığında bu ihtiyacı da 

karşılayabilecek düzeydedir. 

N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, Efil Yayınevi, 2009, 688 sayfa. 

Bu eser, listemizin olmazsa olmazlarından biridir. Mankiw'in eserini 

listemiz için bu denli gerekli kılan özelliği ise dünyanın birçok seçkin 

üniversitesinde temel ders materyaline dönüşmesidir. Ülkemizde de 

Boğaziçi tarafından tercih edilmiş olan bu kaliteli eser tam 16 dile 

çevrilmiş olup, Türkiye'deki çevirisini Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak 

üstlenmiştir. Teorik bilgiler, "olay incelemesi" vb. ek başlıklarla gerçek 

hayatın güncel meseleleriyle zenginleştirilmiş ve okuyucularına 

ekonomik analiz yetisi kazandırmak üzere hazırlanmıştır. Seçkin 

üniversitelerden ders alan öğrencileri yakalayabilmek adına okunması 

şiddetle tavsiye edilir. 



Paul Krugman ve Robin Wells, Makro İktisat, Palme Yayıncılık, 2010, 

614 sayfa. 

İktisadı bir de Nobel ödüllü yazardan okuyun. Paul Krugman. Dünya 

ölçeğinde popülariteye sahip olan Krugman, kendine has anlatımı, 

özgün kitap dizini ve teorik bilgiyi güncel olaylar ile destekleyen 

açıklayıcı metinleri sayesinde eserlerini sıkıcı ders kitaplarından 

ayırmak konusunda mükemmeli yakalamıştır. 2008 Finansal krizine 

getirdiği çözümlemelerle adını sıklıkla duyuran yazarlar; krizler 

üzerinde olan yetkinliklerini, ders kitabı olarak hazırladıkları bu esere 

de taşıyarak, 2008 krizinin yarattığı yeni dönemi baz alan farklı bir 

çalışma ortaya koymuşlardır. Güncel olaylar ile desteklenmiş olan bu 

eser sayesinde iktisat meraklıları ekonomik analiz ve yorumlama 

noktasında kendilerini geliştirebilecektir. 

Paul Krugman ve Robin Wells, Mikro İktisat, Palme Yayıncılık, 2009, 

656 sayfa 

Makro iktisat için hazırladıkları eser için yaptığımız methiyeler bu eser 

için de yerinde olacaktır. Temel mikro iktisat teorileri öğrenmekle 

kalmayıp, bu teorilerin Amerikan ekonomisi üzerinden gerçek 

dünyayla olan uyumunu da kavrayacaksınız. 

Erdal Ünsal, Mikro İktisat, BB101 Yayınları, 2014, 10. Baskı, 781 

sayfa. 

Ankara Üniversitesi SBF’nin meşhur hocasının yine çok meşhur 

eserlerinden birisidir. Ders kitabı niteliğindedir. Erdal Hoca mikro 

iktisada ait konuları oldukça detaylı ve açıklayıcı örnekler yardımıyla 

ele almıştır. Eseri listemize sokan özelliği mikro yazınının ücrada 

kalmış meselelerini de öğrencilerin dikkatine sunmasıdır. 

Matematiğin iktisattaki kullanım alanlarını keşfedilmek açısından da 

başvurulacak eserlerden biridir. Bu özellikleri dikkate alınırsa haliyle 

iktisada yeni başlayanlar için biraz ağır gelebilir ancak bir adet giriş 



kitabının ardından mutlaka okunmalıdır zira başka mikro kitaplarında 

rast gelemeyeceğiniz birçok önemli kavrama bu kitap sayesinde aşina 

olacaksınız. 

İlker Parasız ve Nazım Ekren, Bugünkü Makro Ekonomi, Ezgi 

Kitabevi, 2014, 596 sayfa. 

Makro ekonomik teorileri, makro ekonomi alt disiplininin tarihsel 

gelişim safhası içerisinde farklı yaklaşımlar ayrımında görebileceğiniz 

bir dizgiye sahip olan eser oldukça hacimli ve zor bir eser olup, kaliteli 

bir makro bilgisine sahip olmak isteyenler tarafından mutlaka 

okunmalıdır. 

Mahfi Eğilmez, Makro Ekonomi; Türkiye'den Örneklerle, Remzi 

Kitabevi, 2016, 319 sayfa. 

Kişisel blog sayfasını da takip etmenizi tavsiye edebileceğim Mahfi 

Hocanın bu yeni eserinin 4. ve 5. bölümlerini okumanızı şiddetle 

tavsiye ediyoruz: 

 4) Ekonomi Politikası ve Uygulama 5) Uygulamada Makroekonomi 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

BÜYÜME-KALKINMA VE BÖLÜŞÜM İKTİSADI ÜZERİNE 

Erdal Ünsal, İktisadi Büyüme, BB101 Yayınları,2016, 325 sayfa. 

Klasik bir ders kitabına ihtiyacınız var ise Erdal Hocanın kitabı oldukça 

fayda sağlayacaktır. Büyüme yazınının tarihsel gelişimini, farklı 

büyüme modellerini ve büyüme rakamlarının belirleyici unsurlarını 

rahatlıkla öğrenebileceksiniz. Oldukça yoğun bir matematik 

kullanmanız gereken bu iktisadi alt disiplinin kolay anlatımı adına 

matematik kullanımı basitleştirilmiştir. Listemizdeki diğer büyüme ve 

kalkınma kitaplarına ile kıyas edildiğinde başlangıç için, giriş kitabı 

olmaya daha uygundur. 



Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Efil Yayınevi, 

2010, 336 sayfa. 

Daha en başında, kitabın sunumundaki takdimleri okumanızı tavsiye 

ediyorum, öyle kariyerli yabancı akademisyenleri göreceksiniz ki 

kitabı niçin listemize eklediğimiz çok açık bir şekilde görülecektir. 

Erinç Hoca, akademik yayınlarda en çok atıf yapılan Türk 

ekonomistlerindendir ve eseri hem büyüme hem de bölüşüm 

açısından neo-liberal yaklaşıma eleştirel bir çerçevede kaleme 

alınmıştır. Bir ders kitabı olarak paylaşsak da bu eser, klasik ders 

kitaplarının sınırını bir hayli aşmış bir kitaptır. 

Prof. Dr. Sabri F. Ülgener, Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme 

Ülkemizin yetiştirmiş olduğu en mümtaz iktisatçıların başında gelen 

duayen hocamız, İstanbul Üniversitesine de damga vurmuştur. En 

meşhuru olarak nitelendirebileceğimiz bu eseri makro ekonomi adına 

mutlaka okunması gereken eserlerden biri olarak da görebilirsiniz. 

Yazıldığı dönem revaçta olduğu üzere Keynesyen bir gelenek 

içerisinde kaleme alınmıştır. Pek çok kitabın kaynakçasında bu eseri 

göreceksiniz, en iyisi mi birinci ağızdan bir kere okumalısınız. Eski bir 

eser olması hasebiyle dili biraz ağır gelebilir. Ayrıca en modern 

teorileri eserde bulamayabilirsiniz. Ancak unutmayınız ki, bizlere ders 

veren akademisyenlerin tamamı bu eseri mutlaka okumuş olacaktır. 

Yılmaz Akyüz, Sermaye-Bölüşüm-Büyüme, Efil Yayınevi, 2009, 665 

sayfa. 

Eserin önsözünde eserin yazılma amacı olarak klasik ders kitaplarının 

dışına çıkmak gerekliliği üzerinde durulmuştur. Makro ekonomi ve 

büyüme konuları; üretim değeri, birikim ve bölüşüm sorunları 

çerçevesinde ele alınmaktadır. Kitap, bu konularda baskın çoğunluğu 

oluşturan ABD kaynaklarından farklı olarak, değerli alternatif 



yaklaşımları da (Marx, Kalecki, Kaldor Pasinetti, Sraffa, Robinson 

yaklaşımları gibi) kapsamaktadır. 

Fikret Şenses(Derleyen) 1-Kalkınma İktisadı Yükselişi ve Gerilemesi, 

İletişim Yayınları 2-Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma 

Prof. Dr. Fikret Şenses’in derlediği bu iki eserden birincisi, Üçüncü 

Dünyanın gelişme sorunlarına dün, bugün ve gelecek perspektifinden 

bakan on makale içeriyor. Kalkınma sorununun tarihsel yönü, 

enflasyon ve istikrar politikaları, uluslararası borç krizi, sanayileşme 

ve dünya ekonomisi, az gelişmiş ülkelerin sanayileşme tecrübelerini 

verebilecek niteliğe sahiptir. Yine benzer bir niteliğe sahip olan ikinci 

derleme de kalkınma dizinine ait bazı meseleler, süreçler ve gelecek 

için alternatifler sunulmaktadır. 

Andre Gunder Frank, Yeniden Doğu: Asya Çağında Küresel Ekonomi 

1960’larda geliştirilen ve azgelişmişliğin, gelişmiş kapitalizme doğru 

giderken uğranılan bir durak değil, bizatihi gelişmiş kapitalist ülkelerin 

gelişmişliğinin kaynağı olduğunu savunan Bağımlılık Teorisi’nin en 

önemli kurucusu sayılan Andre Gunder Frank, bütün akademik 

yaşamı boyunca emeğin, ezilenlerin, zayıfların safında yer aldı. 

Emperyalizmin ve sömürgeciliğin mekanizmalarını deşifre etmeye 

çalıştı. Braudel’in deyimiyle tarihçileri “icat eden” ve onları içeride ve 

dışarıda kendi çıkarlarını temellendirmek üzere kullanan Avrupa, 

merkezinde kendisinin yer aldığı bir dünya ve “uygarlık” tarihini bütün 

dünyaya dayattı. Bunda o kadar başarılı olmuş ki, Andre Gunder Frank 

‘’Yeniden Doğu’’ kitabında sadece düşmanlarını değil pek çok dostunu 

ve meslektaşını da “yere sermek”, ya da kendi ifadesiyle onların 

“ayaklarının altındaki Avrupa merkezci ideolojik halıyı çekmek” 

zorunda kalıyor. Karl Marx ve Max Weber’e kadar uzanan 

eleştirilerden Rostow, Huntington ve Fukuyama gibi son dönem 

düşünürlerinin yanı sıra Polanyi, Talcott Parsons, Toynbee, 



Kindleberger, dahası Braudel, Wallerstein, Perry Anderson ve 

Benjamin Barber da nasibini almış. Bu kadar da değil: Andre Gunder 

Frank Yeniden Doğu’da, bizzat kendisinin eski kitaplarında yer alan 

bazı tezlerini de eleştiriyor. Küresel ekonominin Batı’nın dünyaya 

getirdiği yeni bir sistem olmayıp çok daha eski, üstelik merkezinde 

Doğu’nun bulunduğu bir sistem olduğunu savunuyor. Batı’nın 

üstünlüğünün dünya tarihinde aslında zannedilenden çok daha kısa 

bir geçmişi olduğunu, Avrupa merkezli ve Avrupa merkezci tarihlerin 

aksine, en azından 1800’e kadar dünyada Asya’nın baskın durumda 

olduğunu gösteriyor. Avrupa’nın ancak Amerika’nın “keşfi” ve 

sömürgeleşmesinden sonra, oradan bu küçük kıtaya aktarılan değerli 

madenler sayesinde dünya sahnesine girmeye başladığını, üstelik o 

haliyle bile yüzlerce yıl üretimde, ticarette, teknolojide Asya’nın 

gerisinde kaldığını somut verilerle kanıtlıyor. Kitap daha çok Asya’nın 

doğusunda dolaşsa da, Batılıların hiç göstermediği yüzüyle Osmanlı 

İmparatorluğu’nu da o zamanki dünya ekonomisinin önemli bir 

parçası olarak görüyor. Yeniden Doğu, olgu ve verilerin alt alta 

sıralandığı bir iktisadî tarih değil. “Bütüncü” (holistik) bakış açısıyla, 

bütünü kavrayıp parçaları onun yardımıyla anlama çabası içinde, hem 

bütüne hem parçalara yakından bakarak gerçekleştirilen alternatif bir 

tarih yazımı önerisi. Ve 21. yüzyıl için yeniden Asya merkezli bir 

dünyanın ipuçlarını içeren bir kaynak... 

Robert Brenner, Ekonomide Hızlı Büyüme ve Balon, Dünya 

Ekonomisinde ABD'nin Yeri 

Kapitalist döngünün iniş çıkışlarından bağımsız olduğu varsayılan 

“Yeni Ekonomi” 1990’larda baş döndürücü bir büyüme vaadi 

yaratırken, ABD’nin imza attığı başarıların ileride yaşanacak büyük 

krizleri tetikleyeceğini tahmin edenler yanılmadı. Yine de, bugün bile 

o dönemi bir başarı öyküsünün zorlu başlangıç devresi olarak 

yorumlayanların sayısı az değil. Bu “yorum farkı” geçmişle birlikte, 



bugüne bakışımızı ve yarına ilişkin öngörülerimizi de etkiliyor. ABD 

iktisadi tarihinin çalkantılı son çeyrek yüzyılını titizlikle inceleyen ünlü 

Marksist iktisatçı Robert Brenner, işte bu kolay kâr, muazzam iktisadi 

genişleme hikâyesini piyasa vitrininin aldatıcılığından kurtararak, “akıl 

almaz bir başarısızlık” ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında ekonominin 

geldiği en sorunlu nokta olarak yorumluyor. Brenner, ABD’nin 

“destansı” ekonomik hamlesi olarak gösterilen büyüme sürecinde, 

oyunun sözde rekabet kurallarını yerine getirecek Japon ve Alman 

piyasalarının ayakta tutulmasını, 1997-98 Asya krizini, Merkez 

Bankası’nın yaptığı faiz indirimlerini ve borsa balonunu şişirmek için 

harcanan çabayı, ortaya çıkan domino etkisi içinde gösteriyor. 

Brenner’ın 2004 tarihli “Yeni Bir İktisadi Genişleme mi, Yeni Bir Balon 

mu?” başlıklı makalesini dahil ederek güncellediğimiz Ekonomide Hızlı 

Büyüme ve Balon, bitmez tükenmez bir çalkantılar zincirine yol açan 

gelişmeleri apaçık ortaya koyarken, geleceğe dair önemli 

saptamalarda da bulunan, gösterilenden ötesini öğrenmek isteyenler 

için “gerekli” bir çalışma. 

Bilal Kargı, Siyasal İktisat: Bir Tarih Felsefesi Temelinde Büyüme 

Merkezli Makroekonominin Eleştirisi 

Yazar bu çalışmasında, tarihin bir kesiti olarak günümüz dünyasını 

anlamanın en tutarlı ve kapsamlı yolunun, bir tarih felsefesine sahip 

olmak olduğunu ileri sürmekte ve tüm sosyal bilim çalışmalarının açık 

veya örtük olarak bir tarih algısı içerdiğini savunmaktadır. İnsan 

bilincini şekillendiren bu tarih algısının nasıl oluştuğunu araştırmakla 

başlayan bu çalışma, aynı zamanda iktisat teorisinin ve daha da özel 

olarak ekonomik büyüme teorisinin de bu tarih içeriğine sahip olduğu 

savunulmaktadır. Diğer taraftan çalışma, kavramlara, kendine özgü 

bir kavrayış getirmeyi denemektedir. Bunun temel nedenini ise, 

sosyal bilim kavramlarının dinamik bir karaktere sahip olduğunu ve 

eğer bu dinamik süreç tarih felsefesi ile- anlaşılabilirse, kavramların 



ve olguların nasıl değiştiğinin anlaşılabileceğini iddia etmektedir. Tüm 

bu sürecin iktisat politikaları üzerindeki etkilerinin, günümüzde, 

insanların ekonomik büyüme kavramını kabullenişlerini ve bunun 

sosyal sonuçlarını araştırmaya koyulmaktadır. Böylelikle, tarih 

felsefesi temelinde makroekonomiye ve günümüz dünyasına ilişkin 

bazı temel önermeler üretmeyi denemektedir. 

Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu, Karl Marx'da İktisadi Büyüme: Marx'ın 

Görüşleri ve Harrod'la Karşılaştırma 

Sencer Divitçioğlu kitabın önsözünde şöyle demektedir: "Marx'ta 

toplumların iktisadi ve sosyal evrimi teorisi yanında, bir de 

günümüzün anlamı ile kapitalizme has iktisadî büyüme teorisi var 

mıdır? Varsa, bu teorinin, daha kesin, daha mükemmel modern analiz 

metotlarının ışığı altında yeri nedir ya da başka bir deyiş ile, modern 

analizin çerçevesi içinde Marx'ın büyüme teorisi nasıl bir şekil 

almaktadır? İncelememiz bu sorulara cevap vermeye çalışacaktır. 

Esas olarak, Das Kapital'deki Marx bizi ilgilendirmektedir. Bütün 

araştırmalarımız boyunca Das Kapital'den bir İktisadî Büyüme Teorisi 

çıkarmaya çalışacağız. Tabiatıyla, bu eserin, çizdiği sınırlar içinde 

kalmak şartıyla, Marx'ın diğer eserlerine de ara sıra atıflar 

yapılacaktır. 

Her şeyden önce, Schumpeter'in Marx'larından Peygamber, Hoca ve 

Sosyolog Marx'ları iktisadî no man's land'in dışında bıraktığımızı 

söylemeliyiz. Öte yandan, araştırmamızda bununla da yetinmeyip 

iktisatçı Marx'ı bile parçalara ayırmaktayız. Meselâ, bir kıymetçi Marx, 

bir bölüşümcü Marx incelememizin dışında kalacak, sadece büyümeci 

Marx ilgimizi çekecektir. Öyle ise, Marx, ancak iktisadî no man's 

land'in büyümeci Marx'ı olarak incelememize girecek ve bu yoldan 

akademik öğretilerle karşılaştırılacaktır". Hocaların hocası Sencer 



Divitçioğlu'nun klasik bir çalışma haline gelen bu kitabı, içeriği ve 

analizleri ile hala güncelliğini koruyor. 

Thomas Piketty, Capital in The Twenty-First Century 

Küresel düzeyde son yılların en çok ses getiren ekonomi kitaplarından 

biri belki de birincisidir. Neo-liberal dünyanın yaratmış olduğu ulusal 

ve küresel eşitsizliklere karşı son derece eleştirel bir yaklaşımla 

kaleme alınmıştır. Onu diğerlerinden ayıran özelliği olarak bu eleştirel 

karakterin arkasında ideolojik bir saplantı değil, yazarın on beş yıllık 

emek sonucunda elde ettiği, tarihsel-mekansal analize imkan tanıyan 

rakamsal veriler yatmaktadır. Kesinlikle ama kesinlikle okunmalıdır. 

Ayrıca Thomas Piketty'nin kendi ifadesiyle, "bir ekonomi kitabı olduğu 

kadar, bir tarih kitabı" da olma özelliğini taşıyor. Eser dil ve anlatım 

olarak da oldukça sade ve anlaşılır bir nitelik taşıdığından bir tebriği 

de çevirmeni hak etmektedir. 

Daron Acemoğlu ve James A. Robinson, Ulusların Düşüşü, DOĞAN 

KİTAP 

Tüm dünyada ses getirmiş olan eser, farklı uluslar arasındaki 

ekonomik ve politik geri kalmışlığın nedenlerini açıklamak üzere neo 

klasik çizgide bir teori sunar. Bazı uluslar geri kalmıştır zira o milletler 

ABD ve ya Britanya'daki gibi demokratik kurumlara sahip değildir gibi 

önermeler sunulmuş ve ispatlama gayretine girişilmiştir. Gerek 

ülkemizden çıkan bir değer olarak gerekse de tüm dünya çapında 

okunan ve alıntılanan bir akademisyen olarak Daron hocanın kitabı 

mutlaka okunmalıdır. 

----------------------------------------------------------------- 

 



İKTİSADİ DÜŞÜNCE, iKTİSAT TARİHİ VE İKTİSADİ 

SİSTEMLER ÜZERİNE 

 

Robert Heilbroner, İktisat Düşünürleri, Dost Kitabevi 
 
En tanınmış iktisadî düşünce tarihi kitabı. Orijinal ismi “The Wordly 

Philosophers” (Dünyevi Filozoflar). Kitapta Smith, Marx, Veblen, 
Keynes ve Schumpeter gibi iktisatçılardan bahsediliyor ve Neo-klasik 
ya da diğer ana akım iktisat okulları yer almıyor. 279 sayfa; okuması 
kolay, sıkıcı olmayan bir üslubu var. Piyasadaki çok az sayıdaki düzgün 
iktisat tarihi kitabından biri. 
 

Mark Skousen, İktisadi Düşünce Tarihi / Modern İktisadın İnşası, 

Adres Yayınları,2014, 554 sayfa. 

Listemizin en eğlenceli kitaplarından birisidir. Çünkü iktisatçıları 

kasvetli bir ortamdan alıp kendi deyimiyle oldukça akıcı bir romanın 

dedikodusu yüksek eğlenceli karakterleri haline sokmuştur. İktisadi 

düşünürleri bir romancı edasıyla oldukça başarılı bir şekilde aynı 

senaryoya oturtmayı vaat eden Skousen bize kalırsa bunu gerçekten 

başarmış durumdadır. Kitabımız liberal değerleri fazlasıyla parlatmak 

gibi bir tavır sergiler. 

Gülten Kazgan, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi 

K, 2016, 448 sf 

Gülten hocanın düşünce tarihi kitabı önceki iki tavsiyemizden farklı 

olarak iktisatçılar üzerinden değil, teoriler ve okullar üzerinden 

diyalektik bir sınıflandırma ile anlatımı yeğlemiştir. Kitabın kendi 

tanıtım yazısını verecek olursak: "Bu kitap sanayi kapitalizminin Batı 

Dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin 

evrensel geçerliliği konusundaki şüphelerimizle beraber, iktisadın, son 



yıllarda, matematik ve istatistik gibi yardımcı dalların etkisinde, 

evrensel geçerliliği olan bir "saf ilim" olmak yolunda gelişmesinin 

bizde yarattığı iyimserliğin etkisi altında yazılmıştır. Kitap, iktisadi 

düşüncenin, teorisiz öğretiden ibaret olduğu aşamadan başlamakta; 

ideolojik kanıtlama için teorilerin kurulduğu teorili öğretiler aşamasını 

uzun boylu incelemekte, ve öğretisiz nicel analiz tekniklerinin 

geliştirildiği nihai aşama ile sona ermektedir. Bu aşamalar, iktisadin 

bir saf ilim olmak yolundaki gelişmesini çizmektedir." 

Nalan Ölmezoğulları, Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen 

Kapitalizm, EZGİ KİTABEVİ 

Uludağ Üniversitesinde Profesör olan hocamız, bir tarafa kapitalizmi 

diğer tarafa da sosyalizmi koyarak, hem bu iki blok arasında hem de 

blokların kendi içinde farklı görüşlere dair karşılaştırmalı analize fırsat 

tanıyan bir ders kitabı hazırlamış. Dil ve anlatımındaki sadelik, duruluk 

ve kolay anlaşılırlık ile dikkati çekmektedir. Kaynakçasını her bölümün 

sonunda ayrı ayrı vermek suretiyle detaylı araştırma yapmak 

isteyenlere de kolaylık sağlamıştır. Hem teoride hem de uygulamada 

her iki sistemi de bilim insanı tarafsızlığında ele almış olan bu eseri hiç 

zorlanmadan okuyacaksınız. 

John Kenneth Galbraith, İktisat Tarihi, Dost Kitabevi, 2010, 279 

sayfa. 

Yaşayan en tanınmış ve saygıdeğer iktisat tarihçilerinden olan John 

Kenneth Galbraith, meslekten okuyucular kadar genel bir okur 

kitlesini de gözeterek kaleme aldığı bu kitabında, Antik Yunan'dan 

modern refah devletine kadar uzanan bir tarih eğrisi boyunca 

insanlar, topluluklar ve ülkeler arasındaki tecimsel ilişkilerin özlü bir 

dökümünü veriyor. Tarihin onu oluşturan özgül koşullardan bağışık 

biçimde anlaşılamayacağını savunan Galbraith, iktisat tarihini de o 

fiziksel çerçevenin bütünlüğü içinde değerlendiriyor. İktisadın tarih 

http://www.kitapyurdu.com/yazar/john-kenneth-galbraith/9570.html


içinde geçirdiği dönüşümden bir bilim olma iddialarına, içinde 

yaşadığımız dünyayı biçimlendiren doğrudan ve dolaylı etkilerine 

kadar birçok konuda okurun bakışını derinleştirecek temel bir 

başvuru kaynağı. 

Eric J. Hobsbawm, Sermaye Çağı, DOST KİTABEVİ 

Tarihçiler ve siyaset bilimcilerin yakından tanıdığı Hobsbawm'ı 

iktisatçıların da okumasında fayda var. Burjuvanın kesin zaferini ilan 

ettiği ve günümüz dünyasının da temellerini oluşturan kısa bir dönem 

üzerine yoğunlaşan Hobsbawm, ekonomik değişimin koca bir 

toplumsal yaşantıyı bütünüyle nasıl değiştirdiğini akıcı bir dille 

sunuyor. 

Ivan T. Berend, 20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, İş Bankası Y., 2015, 

464 sayfa. 

İş Bankası Yayınlarından çıkan eserlerin ekseriyetle belli bir çıtayı 

aştığına şahit olmuşsunuzdur. Bu da öyle bir eserdir. Avrupa kıtası 

tarafından yoğrulan iktisat bilimi en fazla paradigmal değişimi 20. 

yüzyıl içerisinde yaşamıştır. Önce klasik liberal anlayış yerini 

Keynesyen döneme bırakmış ancak o da tutunamamış ve Neo-liberal 

çağ başlamış ve küreselleşme denen olgu vasıtasıyla tüm dünya 

sathında genişleme göstermiştir. Bu denli köklü dönüşümlerin 

yaşandığı 20.yy genel iktisat tarihi kitabının içerisinden çıkarılmak 

suretiyle ayrı bir kitap olmayı da okunmayı da hak ediyor. 

İlker Parasız ve Nalan Ölmezoğulları, İktisatta Devrimler Karşı 

Devrimler 

Kapitalist iktisadın tarihi olarak nitelendirebileceğimiz bu eser, saygın 

bir akademisyen kadro tarafından kaleme alınmıştır. Önsöz’de de 

belirtildiği üzere sol bir devrimden değil kapitalist ekonominin 

yaşamını sürdürebilmek üzere kendi içerisinde çıkarmış olduğu 



devrimler kitabın kapsamındadır. Kapitalist ekonominin gelişim 

sürecini kavramak ve bugününe hakim olabilmek açısından okunması 

gereken bir kitap. 

Carlo M. Cipolla, Dünya Nüfusunun İktisat Tarihi, Ötüken Neşriyat, 

2015, 134 sayfa. 

Listemizin en hacimsiz kitaplarından biri olmakla beraber insanlığın 

üretim ekonomisinde yaşamış olduğu on binlerce yıllık dönüşümü 

genel hatlarıyla öğrenmek isteyenler açısından tavsiye edilir bir 

kitaptır. Dili sade ve akıcıdır. Sayfa sayısını ve görsellerini de hesaba 

katarsanız oldukça kolay okunabilir bir kitap. 

 

FİNANSAL İKTİSAT ÜZERİNE 

 

Frederic S. Mishkin, Para, Bankacılık ve Finansal Piyasalar İktisadı, 

AKADEMİ YAYINCILIK, 2007, 660 sayfa. 

Bir iktisatçı olmak yolunda ilerliyorsanız dostlarınız size en çok 

finansal piyasalar hakkında danışacaktır. Onları tatmin etmek için 

karışık finansal meseleler üzerine tereddüt etmeksizin açıklayıcı 

bilgiler sunmak istiyorsanız bu eseri mutlaka okumalısınız. Türkiye ve 

dünyanın pek çok değerli üniversitesinde ders kitabı olarak okutulan 

eser başlıkta zikrettiği alanların hepsinde de oldukça detaylı bilgiler 

sunmakta ve Mishkin'in konuları okuyucusuna gerçekten 

öğretebilmek için verdiği eşsiz çaba ile öne çıkmaktadır. Mishkin ele 

aldığı konuları daha anlaşılır bir hale sokmak için örnek olaylar ve 

ekonomi haberlerinden ilgili metinler sunarak karmaşık teorileri 

adeta gözümüze sokmaktadır. Finansal piyasalar, bankacılık 

sektörünün işleyişi ve para politikaları üzerine yazılmış eserler 

içerisinde ders kitabı olarak değerlendirmeniz gereken ilk eserdir. 



Alanında o denli yeterli bir kaynaktır ki bu alanda bir alternatif 

göstermeyi gerekli görmüyoruz. 

Niall Ferguson; Paranın Yükselişi; Dünyanın Finansal Tarihi, YKY, 

2015,319 

BBC tarafından belgesel uyarlaması da hazırlanan eser akıcı üslubu ve 

ilgi çekici başlıklarıyla sizi tatmin edecektir. Bir tarihçi tarafından 

hazırlandığı için derinlemesine ekonomi teorileriyle özellikle de 

finansçıların teknik analizleriyle karşılaşmayacaksınız. Ancak paraya 

dayalı sistemin tarihsel gelişimini rahatlıkla kavrayabileceksiniz. 

Carmen M. Reinhart ve Kenneth S. Rogoff, Bu Defa Farklı; Finansal 

Çılgınlığın 800 Yıllık Tarihi, NTV YAYINLARI,   2010, 512 sayfa. 

Finansal krizleri anlamak adına son derece ayrıntılı ve akıcı bir kitap 

bulacaksınız elinizde. Kitabın ana fikri; bütün krizlerin diğerleriyle bazı 

benzerlikler taşıdığı ve bunlardan ders alınması gerektiğidir. Kitabı 

listemize sokan özelliği yüzlerce yılı kapsayan ve pek çok ülkeden 

alınmış ampirik verileri sunması. Sayfa sayısından da anlayabileceğiniz 

üzere oldukça detaylı bir anlatımı ve geniş bir konu yelpazesini 

içeriyor, biraz iktisat bilgisine haiz olmak gerekiyor. 

Paul Krugman, Bunalım Ekonomisinin Geri Dönüşü ve Küresel Kriz, 

LİTERATÜR YAYINLARI, 2015, 198 sayfa. 

2008 finans krizi ve çözümlemesi konusunda, 2008 Nobel Ekonomi 

Ödülü sahibi Krugman'ın listemizdeki üçüncü kitabıdır. "Krugman, bu 

eserinde tüm Asya ve Latin Amerika ülkelerine yayılan ekonomik 

krizleri incelemiş ve bunların hepimiz için bir uyarı olduğuna işaret 

etmişti: Bu krizler tıpkı hastalıklar gibi antibiyotiklere karşı direnç 

kazanmıştı, Büyük Bunalım’a neden olan kronik ekonomik 

rahatsızlıklar geri dönüyordu. İzleyen yıllarda, Wall Street canlanıp, 

finansal alavere dalavereciler muazzam kârlar elde ettikçe 



1990’lardaki uluslararası kriz hafızlardan silindi. Fakat şimdi bunalım 

ekonomisi Amerika’ya geri döndü. 2000’lerin ortasında oluşan büyük 

konut balonu patladığında, ABD finans sisteminin daha önceki krizlere 

yakalanan gelişmekte olan ülkeler kadar savunmasız olduğu ortaya 

çıktı –ve 1930’larda yaşananların yeniden sahneye çıkması bütünüyle 

mümkün görünmeye başladı." - tanıtım bülteninden 

 

ULUSLAR ARASI İKTİSAT ÜZERİNE 

Prof. Dr. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat: Teori Politika ve 

Uygulama, GÜZEM CAN YAYINLARI 

Bu başlık altında bir ders kitabı arıyorsanız neredeyse tekelini ilan 

etmiş bir eser ile karşı karşıyasınız. Oldukça hacimli olan kitapta 

uluslar arası iktisat adına hemen hemen her şeye ulaşabilirsiniz. 

Üstelik kitap çalışma alanı olarak kendisine hem teorik zemini hem de 

uygulama sahasını seçmiştir. Yetmemiş,  Türkiye’nin uluslar arası 

ekonomideki seyrini de tarihsel olarak sunmak gayretini de 

göstermiştir. Seyidoğlu'nun bu denli geniş kapsamlı çalışması 

akademisyenlerimize bu alandaki ihtiyacın karşılanmış olduğu inancını 

vermiş olsa gerek ki alternatif yerli eser bulmakta oldukça sıkıntı 

yaşayacaksınız. Yani bu eseri tavsiye etmesek dahi mutlaka 

karşılaşacak ve yeterli İngilizceye sahip değilseniz okumak zorunda 

kalacaktınız. 

N. Emrah Aydınonat, Modern Uluslararası İktisat Teorisinin 

Kökenleri, Siyasal Kitabevi, 2007, 162 sayfa. 

Bütüncül bir uluslar arası iktisat çalışması olmayıp, disiplinin bugünkü 

formunu almasında mihenk taşı olan en temel üç teoriyi tarihsel 

gelişimi içerisinde ele almış bir kitaptır. Bu üç kuramı orijinal dilinden 

okuyamayanlar için gerekli bir kaynaktır. 



Vural Fuat Savaş, Uluslar Arası Para Sistemi, Siyasal Kitabevi, 2010, 

390 sayfa. 

2008 finansal krizinin ardından uluslar arası para sitemine dair 

tartışmalar yeniden güncel hale gelmiş hatta çok kısa bir süre önce 

Erdoğan da bu yönde uluslar arası kamuoyuna yönelik bir görüş 

bildirmiştir. Yazar ders kitabı mahiyetinde düşünebileceğimiz eserin 

kapsamı için önsözünde şöyle diyor:  "Uluslararası para sistemi 

üzerinde yoğunlaştık ve önce uluslararası para sisteminin geçirdiği 

tarihsel evreleri incelendi. Daha sonra dolar diplomasisini ve 

günümüzde öne çıkan euro ve renminbinin bu sistemdeki yerleri ele 

alındı. Uluslararası para sisteminin temel yapısı bu şekilde 

belirlendikten sonra, yeni uluslararası para sisteminin nasıl olması 

gerektiğini öne süren belli başlı yaklaşımlar incelendi." 

Ronald Findlay ve Kevin H. O'rourke, Güç ve Refah: İkinci Binyılda 

Ticaret, Savaş ve Dünya Ekonomisi, KÜRE YAYINLARI, 2013, 735 sf. 

Sizce de yalnızca başlığı ve sayfa sayısı üzerinden dahi yeterince 

heybetli bir eser değil mi? Güç ve Refah, uzun dönemdir dünya ticaret 

tarihi üzerine yazılmış ve sıkça başvurulan bir kaynak olma özelliği 

sergilemektedir. Yazarlar, modern dünya ekonomisinin etkileşimli 

olarak nasıl ortaya çıktığına dair ikna edici açıklamalarıyla ilgilileri 

tarafından okunması gereken bir eser meydana getirmişlerdir. 

 

Robert Gilpin, Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, KRİPTO BASIN 

YAYIN, 2016, 496 sayfa. 

Dünya üniversitelerinde özellikle de uluslar arası ilişkiler öğrencileri 

tarafından ders kitabı olarak okutulmakla birlikte iktisat öğrencilerinin 

de mutlaka okuması gerektiği inancındayız. Ekonominin dünya 



siyasetine, uluslar arası ilişkilere nasıl yön verdiğini oldukça çarpıcı bir 

biçimde gözler önüne seriyor. 

 

TÜRKİYE İKTİSADI ÜZERİNE 

 

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İMGE KİTABEVİ 

YAYINLARI 

Türkiye'nin en değerli iktisatçılarından Boratav, kitabında Türkiye 

ekonomisini; 2. Meşrutiyet’in ilanıyla başlayan 9 ayrı dönem 

içerisinde ele almaktadır. Yalnızca içindekiler kısmına göz atmakla 

dahi Türkiye ekonomisinin yaşamış olduğu dönüm noktaları hakkında 

fikir sahibi olabilirsiniz. Kitapta ele alınan dönemlere ait yeterli 

düzeyde sayısal ekonomik verilere de ulaşabileceksiniz. 

Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, TÜRKİYE İŞ 

BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI,2016,224 sayfa. -Osmanlı-Türkiye 

İktisadi Tarihi 1500-1914, İletişim Yayınları, 2015, 242 sayfa. 

Birinci kitap, Osmanlı ekonomisi başta olmak üzere ülkemizin en 

kariyerli hocalarından biri olan Pamuk'un 1992-2006 yılları arasında 

yayımlanmış ve ünü ulusal sınırları bir hayli aşmış makalelerinden 

oluşan başarılı bir derleme çalışmasıdır. Kitabın başlığından 

çıkarılabilecek tüyodan da anlamışsınızdır; eser kronolojik bir 

analizden ziyade kurumlar üzerinden tematik bir bütünlük içeren 

analizi benimsemiştir. Osmanlı ekonomisine dair bir lisans öğrencisini 

fazlasıyla besleyebilecek bir eserdir ve mutlaka okunmalıdır. İkinci 

kitap ise yazarın aynı mevzuları kronolojik bir sıralama ile sunmayı 

yeğlediği başka bir çalışmasıdır. 



Gülten Kazgan, Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009) Ekonomi 

Politik Açısından Bir İrdeleme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

2013, 352 sayfa. 

Türkiye ekonomisine ekonomik kriz ekseninde yaklaşarak 

özgünlüğünü ortaya koymuş bu eseri de mutlaka okumalısınız. Prof. 

Dr. Gülten Kazgan bu değerli çalışmasında Cumhuriyet döneminin 

tüm krizlerini incelerken, özellikle yaşanan beş büyük krizi (1929, 

1958, 1978, 1998, 2008) ele alarak, krizleri tetikleyen küresel ve yerel 

olayların yarattığı ortamı tüm boyutlarıyla ortaya koyup, doğru 

sonuçlara ulaşmaktadır. Bunu yaparken modelleştirme kaygısı 

gütmeyen Kazgan, başlangıçta köy-tarım ağırlıklı yapıdan kent-sanayi 

ve hizmet ağırlıklı yapıya geçen Türkiye ekonomisinde krizlerin 

seyrini, siyasal iktidarların izlediği sosyoekonomik politikalar ve 

bunların yarattığı sonuçlar çerçevesinde incelerken, aralarındaki 

farklılıklara da değinmektedir. 

Erinç Yeldan, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi / Bölüşüm, 

Birikim ve Büyüme, İletişim Yayınları,2013,202 sf 

Neo klasik iktisat ve onun dayattığı küreselleşme sürecinin Türkiye 

üzerindeki etkilerini açıklamak üzere kaleme alınmış ve Türkiye 

ekonomisi dönemler halinde incelemeye tabi tutulmuştur. Türkiye 

ekonomisinde gözlenen istikrarsızlık ve kriz ortamları daha çok neo 

klasik teoriye yönelik eleştiriler çerçevesinde açıklanmıştır. Bu çalışma 

boyunca kriz süreci toplumsal sınıfların çıkar çatışmalarını gözeten bir 

bölüşüm perspektifine dayandırılmakta ve gerek kamu kesiminin 

finansman krizi, gerekse dışa açılım sürecindeki dengesizlikler, aslında 

ulusal ekonomide iktisadi artığın yaratılması ve yeniden dağıtılmasına 

yönelik dolaylı ya da doğrudan mekanizmaların doğal bir sonucu 

olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak küresel bir dünyada 



Türkiye ekonomisi hakkında bir bakış açısı kazanabilmek adına önemli 

bir eserdir. 

Arman Kırım, Türkiye Nasıl Zenginleşir?, Remzi Kitabevi, 2007, 304 

sayfa. 

Oldukça gösterişli bir kariyere sahip olan Prof. Dr. Kırım, kitabında 

dünyadaki yeni konjonktür ve onun gereklilikleri çerçevesinde küresel 

sistemden alacağımız payı artırmak yönünde tavsiyelerini bilimsel 

gerçekliklerle ifade ettiği bir eserdir. Bu tavsiyeleri sahiden yapılabilir 

bulacak mısınız bilemiyorum ama hem olması gerekeni teorik olarak 

görmek hiç değilse zengin bir devletin hayallerini kurabilecek bir ufka 

sahip olmak adına okunması gereken bir eserdir. 

 

İSLAM İKTİSADI ÜZERİNE 

 
İslam İktisadına Giriş 
Ahmet Tabakoğlu Dergah Yayınları 
 

Prof.Dr.Ahmet Tabakoğlu tarafından hazırlanan bu kayda değer eser; 
İktisadın temelinde kültürün olduğu ve İslam kültüründen 
kaynaklanmayan iktisadi yaklaşımların İslam ülkelerine çözüm değil, 
mesele üretmiş olduğu mottosu ile kaleme alınmıştır.  Kendisi de bir 
iktisat tarihi profesörü olan yazar, İslam iktisadını anlatırken onu 
tarihsel bağlamı içerisinde dönemlere ayırarak ele almış ayrıca öncesi 
Arap toplumu ekonomisi ile sonrası batı iktisadını da giriş 
mahiyetinde açıklayarak karşılaştırmalı bir analize imkan hazırlamıştır.  
Sözün özü kitap eski ve çağdaş iktisadi meselelere İslam kültürünün 
bakış açısını kapsamlı bir şekilde sunmaktadır. 
 
 
 
 



İslamiyetin Ekonomi Politiği: İslamiyet Gerçeği IV 
Erdoğan Aydın Literatür Yayınları 268 s 2015 10. Baskı 
 

Yazarına 1992 Turan Dursun Araştırma ve İnceleme Ödülünü 
kazandıran eser;  önceki eserin aksine İslam dinine ait akideleri bir 
kurtuluş reçetesi olarak ele almamış,  sol bir bakış açısıyla sermaye 
sınıfına hizmet etmekle suçlamıştır. Yazar, İslami sistemin ekonomik 
sorunlara çözüm getiremediğini, çelişkiler barındırdığını ve ilkel 
düzeyde kaldığını iddia etmekle beraber bu savlarını desteklemek 
üzere çeşitli  Kur’an ayetleri, hadisler ve yaşanan şeriat 
deneyimlerinden örnekler kullanmıştır. Argümanlarını zengin 
dipnotlarıyla beslemiştir. 
 
Fıkhi ve İktisadi Açıdan İslami Finans 
Prof. Dr. Servet Bayındır Süleymaniye Vakfı Yayınları 
 

İslam dininin ekonomi üzerindeki en bilindik müdahalesi faiz yasağıdır 
ve dolayısıyla batı tipi faiz üzerine kurulu bir finansal sistemin önünü 
tıkamaktadır. Yeşil sermaye tarafından kurulmuş olan pek çok finans 
kurumu, İslami değerlere uygun, batı modelinden farklı bir sistem 
sunduklarını iddia ederken bazı kesimler ise bu tezi alay konusu 
etmektedir. Eser bu tartışmaları aydınlatacak, en azından bir bakış 
açısı sunacak niteliktedir. Ayrıca yazarı lisans düzeyinde hem  İlahiyat 
hem de iktisat mezunu olmakla birlikte lisan üstündeki çalışmalarında 
da İslami finans üzerine yoğunlaştığından meselenin iki yüzünü de 
verebilmek açısından ilgilisince okunmalıdır. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÜZERİNE 

İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar 
Derleyenler: Devrim Dumludağ,  Özge Gökdemir, Levent 
Neyse,  Ester Ruben   İmge Yayınevi 
 

"Günümüzde davranışsal iktisadın, iktisat teorilerinin varsayımlarını 

daha gerçekçi psikolojik temellere oturtarak standart iktisat 

teorilerinin açıklama gücünü arttırdığı yönündeki görüş büyük bir 

çoğunluk tarafından kabul görmektedir. Buradan hareketle psikolojik 

temeller üzerine kurulu varsayımların ve modellerin (teorilere derinlik 

kazandırarak) ekonomik davranışları daha sağlıklı analiz edeceğine, 

daha güçlü tahminlerde bulunulabileceğine ve daha iyi iktisat 

politikalarının ortaya çıkabileceğine inanılmaktadır." Eserin 

derleyicilerinden olan Doç. Dr. Devrim Dumludağ'a ait yukarıdaki 

metin, bu kitabı niçin listemize eklediğimizi gözler önüne serecektir. 

Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Uygulamaları 
Peter Diamond , Hannu Vartiainen NOBEL YAYIN 
DAĞITIM 
 

Bu alanda çalışmak isteyen arkadaşların kaynak taramasında sıkça 
karşılaştıkları bir eserdir. Giriş mahiyetinde ve okunmaya değerdir. 
"Editörlüğünü Nobel ekonomi ödüllü iktisatçı Peter Diamond ile 
Hannu Vartiailen'in yaptığı davranışsal iktisat alanında temel yapı taşı 
olan bu kitabın Türkçeye çevrilmesiyle birlikte Türkçe davranışsal 
iktisat literatürüne önemli bir katkı sağlanmıştır. Davranışsal iktisat 
alanında uzmanların araştırmaları sonucunda oluşturulmuş bu 
çalışma, davranışsal iktisadı hem kapsamlı bir şekilde açıklamakta 
hem de davranışsal kamu ekonomisinden, kalkınma iktisadına, 
davranışsal hukuktan, ücretlerin belirlenmesine, karşılıklılığa ve 
adalete, sağlık ekonomisinden, örgütlerin iktisadi davranışlarıyla olan 
ilişkisine kadar geniş bir yelpazede sunmaktadır." (Tanıtım 
Bülteninden) 
 



 
Robert J. Shiller , George A. Akerlof, Hayvansal Güdüler, 
SCALA YAYINCILIK, 2010, 248 sf. 
 

Ana akım iktisat bilimi, insanı her daim rasyonal davranış biçimi 
gösteren bir canlı olarak ele alarak teori geliştirmesine karşın yavaş 
yavaş ilgi görmeye başlayan davranışsal iktisat bu varsayıma eleştirel 
bir açıdan yaklaşıyor. Listemizdeki bu popüler kitap da irrasyonal 
insan davranışlarının makro ekonomik düzen ve finans içerisindeki 
etkilerini gözler önüne seriyor. 
 

------------------------------------------------------------------- 

 

EKOLOJİK İKTİSAT ÜZERİNE 

Andrew Dobson, Ekolojizm, Yeni İnsan Yayınevi, 2015, 352 sf. 

Dili ağır ve teknik kavramları fazla olmakla birlikte uluslar arası 

popülaritesi olan bu kitaba sabır gösterebilirseniz son derece ufuk 

açıcı bir kitap bulacaksınız.    Andrew Dobson, ekolojiyi, çevrecilikten 

itinayla ayırarak Ekolojizm'i bir ideoloji olarak ilan ediyor. Kitabın ana 

teması olarak zenginlik ile refah arasına koyduğu farkı gösterebiliriz. 

Dobson, tüm dünyada baskı üstüne baskı basan, yayıncısını, 

eleştirmenini ve yazarını şaşırtan bir ilgiyle karşılanan, pek çok 

üniversitede ders kitabı ilan edilen kitabında özgün ve yeni 

kavramlarla adeta düşünsel bir şölen sunuyor. 

Ahmet Atıl Aşıcı ve Ümit Şahin, Yeşil Ekonomi, Yeni İnsan Yayınevi, 

2012, 110 sf.Yeşil Ekonomi derlemesi, Türkiye’de alanında 

yayımlanan ilk kitaplardan biri olma özelliğini taşıyor. Kitabın ana 

ekseni, yeşil ekonomi ve yeşil yeni düzenin teorik ve tarihsel 

açıklamalarını somut politika önerilerine verilen örneklerle 



birleştirmektir. Ahmet Atıl Aşıcı’nın Yeşil Ekonomi ve Yeşil Yeni Düzen 

üzerine iki yazısı, konuya yeşil bir iktisatçının bakış açısından girişi 

niteliği taşıyor. Fransız iktisatçı Alain Lipietz’in makalesi ise konuyu 

daha tarihsel bir plana oturtarak hem yeşil ekonomi yaklaşımının 

zorunluluğunu, hem de uygulama zorluklarını anlatıyor.Derlemeyi 

tamamlayan diğer yazılar Avrupa Yeşilleri’nin çeşitli atölye çalışmaları 

sonucunda ürettiği politika belgeleri. Yeşil Yeni Düzen’in ekolojik, 

istihdama dair ve sosyal boyutlarına dair bu yazılar, Avrupa Birliği 

ölçeğinde geliştirilen somut, uygulanabilir ve reformcu politik 

önerilerin içerdiği olanakları göstermesi açısından önemli. Ekonomi 

politikalarının sadece olanı yorumlamaktan ve tarihsel bir reddiyeden 

ibaret olmaması, mevcut duruma dair radikal reformist değişiklik 

önerilerinin uygulanabilir reçeteler ve yasal düzenlemeler haline 

getirilerek ortaya konması gerekiyor. Bu nedenle Aşıcı ve Lipietz’in 

yazılarını düşünce, Avrupa Yeşilleri’nin önerilerini ise politika üretimi 

için ön açıcı belgeler olarak değerlendirebiliriz 

Manfred Max-Neef ve Philip Bartlett Smith, Ekonominin Gerçek 

Yüzü: Güç ve Açgözlülükten Şefkat ve Ortak Faydaya, Yeni İnsan 

Yayınevi, 2013, 264 sf. 

Neo-liberal değerler doğrultusunda tüm dünyaya pompolanan 

ekonomik sistemin eleştirisi üzerine kurulu olan ve sürdürülebilirliği 

ana akım iktisadın dışında bir yerlerde, yeni bir ekonomik düzende 

arayan bir fizikçi ve bir iktisatçının ortak çalışmasıdır. Büyüme 

paradigmasına dayalı bir sosyoekonomik sistemin hiçbir zaman 

sürdürülebilir olamayacağı iddiasındaki eser gerek çevreye gerekse de 

insana karşı daha saygılı daha adil sistem önerileriyle sonuçlanıyor. 

Flipo Fabrice, Roefie Hueting, Giorgos Kallis , Jeroen van der Bergh, 

Raoul Weiler, Darren Zhang, Yeşil Ekonomi: Küçülmek Güzeldir, Yeni 

İnsan Yayınları, 2015, 144 



Listemizde yer verdiğimiz kitapların hemen hemen hepsinden farklı 

bir temaya sahip olan kitabımız yalnızca aşırı ve sorumsuz büyümeye 

karşı durmakla kalmıyor, insan onuruna yakışır bir dünya için 

ekonomik küçülmeyi savunuyor ve bu önerisini çarpıcı bir dille ikna 

edilir hale getirmeye çalışıyor. Gezegene hükmetmek yerine onunla 

uyum içerisinde nasıl yaşanabileceği üzerinde durulan bu eserin 

yeterince çevreci olmasalar dahi iktisatçılar tarafından hiç değilse bir 

kere okunması kanısındayız. 

 

 

FEMİNİST İKTİSAT ÜZERİNE 

2)FEMİNİST İKTİSAT- DOÇ DR ÖMER EROĞLU 

Bu kitabın amacı, iktisadi düşünce içinde kadın bakış açısını 

incelemek, Feminist İktisat'ın ana-akım iktisat anlayışına getirdiği 

eleştiri ve önerileri değerlendirmektir. Burada feminist iktisatçılar, 

ekonomide kadın'ı değil, kadın bakış açısını da içerecek bir biçimde 

ekonomiyi yeniden gözden geçirmek ve sorgulamak amacındadırlar. 

Yoksa, erkek yerine kadının egemen olduğu bir iktisat teorisi 

oluşturmak amacında değildirler.Feminist iktisatçılara göre, ana-akım 

iktisadi bilginin kavramsal temelleri toplumsal cinsiyet ayrımına 

dayanmakta ve eril nitelikleri dikkate almaktadırlar. Bunlara göre 

kadın deneyimleri iktisat bilimine yansımakadır... 

 

FEMİNİST İKTİSADIN BAKIŞI POSTMODERNİST Mİ?- UFUK 

SERDAROĞLU 

Yazar, "iktisadi bilginin onu üretenlerin yaşam ve deneyimlerinden 

bağımsız olamayacağı, bu bağlamda da 'durum odaklı ve kısmi' 

olduğu görüşünden hareketle mevcut iktisadi yaklaşımların (özellikle 



evrensellik, genellik, rasyonalite üzerine temellendirilen neoklasik 

iktisadın) 'bilgi' ve 'güç' ilişkisi temelinde, pek çok farklı deneyimin 

yanısıra kadın deneyimlerini ve dolayısıyla da kadın bakış acısını göz 

ardı ettikleri" iddiasından hareketle kitabını "kadın bakış açısını da 

içerecek bir iktisat arayışı sürecinindeki çabaların ürünü" olarak 

nitelemektedir. 

 

Kitapta, amacı "ekonomide kadını değil, kadın bakış açısını da 

içerebilecek bir biçimde ekonomiyi incelemek" şeklinde ifade edilen, 

"iktisat-toplumsal cinsiyet ve bilimin kesişim noktalarının keşfi 

çabalarının ürünü" olarak sunulan feminist iktisadın, iktisattaki 

postmodernist bakışlarla buluşma noktaları irdelenmektedir. 

 

Şöyle ki,"iktisadın eril bir cinsiyetçi anlayışla yapılandırılmasından 

modernist felsefenin ikici sınırlandırmaları üzerine temellenen bilim 

anlayışı sorumlu" tutulmakta ve bu şekilde feminist iktisat 

postmodernist bir bağlama sokulmaktadır. 

 

Böylece "niçin feminist iktisat" sorusunun cevabı da yine feminist ve 

postmodernist bakışların buluşma noktasını tanımlayan "farklı 

deneyim ve algılara dayanan farklı iktisadi yaklaşımları 'farklı ama eşit' 

şiarıyla -hiyerarşik bir sıralamaya tabi tutmadan- kucaklayacak bir 

iktisat anlayışına disiplinin kapılarını açmak" olarak verilmektedir. 

 

 

3)İKTİSAT VE TOPLUMSAL CİNSİYET- UFUK SERDAROĞLU 

"İktisat" ve "toplumsal cinsiyet" iktisat yazınında, özellikle 

Türkiye'deki iktisat yazınında bir arada telaffuzu hala (ciddi) genel 

kabul görmüş iki terim değil. Diğer toplumsal disiplinlerde toplumsal 

cinsiyet analizleri ile bir aradalık bu denli güçlü bir dirence muhattap 

olmazken iktisadın buna direnişi elbetteki tesadüfi değil: Özünde, 



farkında olunmasa ya da açıkça deklare edilmese de egemenin 

iktidarını sürdürdüğü alanları muhafaza amacına yönelik bir direnç 

bu. Şöyle ki, yerleşik iktisat başlangıcından bu yana, diğer alternatif 

yaklaşımları hegemonyacı gücü ile dışlayarak, egemen paradigma 

halinegelmiştir. 

 

Bu direncin karşısındaki en önemli güç ise iktisada "toplumsal cinsiyet 

farkındalığı" ile yaklaşan "feminist iktisat". Feminist iktisat toplumsal 

cinsiyeti bir analitik kategori olarak kullanmakta; iktisadı kadına ait 

kılınanların yanısıra, "ötekileştirilerek" iktisadın kapsamı dışında 

bırakılan farklı tüm deneyimleri içerecek biçimde zenginleştirmeyi 

amaçlamaktadır. 

 

Feminist iktisat, iktisadın yapılandırılışındaki eril kodların deşifre 

edilmesinin iktisadın toplumsal cinsiyetinin deşifresi anlamına 

geleceği görüşünden hareketle, toplumsal cinsiyetin toplumsal 

yapılandırılışı ile (günümüz) iktisat disiplininin toplumsal yapılandırılışı 

arasındaki bağlantıları araştırmaktadır. 

 

 

MARKSİZMLE FEMİNİZMİN MUTSUZ EVLİLİĞİ- HEIDI HARTMANN 

 

Marksizm’le Feminizm’in ‘evliliği’, İngiliz örfi yasasında tanımlanan 

kocayla karısının evliliğine benzer. Marksizm ile feminizm tek bir 

şeydir ve o tek şey de Marksizmdir. Son zamanlardaki Marksizm’le 

Feminizm’i bütünleştirme girişimleri, feministler olarak bizim 

gözümüzde doyurucu değildir, çünkü bu çabalar feminist mücadeleyi, 

sermayeye karşı yürütülen ‘daha büyük’ mücadelenin içine 

katmaktadırlar. Benzetmemizi biraz daha ileriye götürecek olursak, 

bizim ihtiyacımız olan, ya daha sağlıklı bir evlilik, ya da boşanmadır. 



Hazırlayanlar 
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        Ufuk Ekdal 
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