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GÝRÝÞ
Üniversitelerde gerek iktisat bölümü öðrencilerinden gerekse diðer bölümlerde
okumakta olup da iktisat dersini alan öðrencilerden yükselen sesler ve gelen þikâyetler
ayný doðrultudadýr: "Ýktisat dersini sevmiyoruz, çünkü çok zor, çok sýkýcý". Bütün
þikâyetlerin ayný yönde olmasý ve giderek artmasý bunu önemli bir sorun haline
getirmektedir. Bu önemli soruna yönelik bir çözüm bulabilmek için öncelikle "Acaba
nerede hata yapýyoruz?" sorusuna cevap vermek gerekmektedir. Eðer öðrencilerin
þikâyetlerinin nedenleri doðru saptanabilirse o zaman, bu þikâyetleri giderebilecek
doðru çözüm yollarý bulunabilir. Amacýn sadece þikâyetleri gidermek olmadýðý, ayný
zamanda iktisat eðitiminde kalitenin ve verimliliðin artýrýlmasýnýn da hedeflendiði
unutulmamalýdýr.
Ýktisat eðitimini eleþtirel bir bakýþ açýsýyla ele almaya çalýþtýðýmýz bu çalýþmada
öncelikle iktisat eðitiminin genel bir deðerlendirmesi yapýlmýþ, öðrencilerin aldýklarý iktisat eðitimine karþý tepkileri ve önerileri üzerinde durulmuþ, buna baðlý olarak temel
sorunlar ortaya konmuþ, nihayet çözüm önerileri sunulmaya çalýþýlmýþtýr.
1.GENEL OLARAK ÝKTÝSAT EÐÝTÝMÝ
Ýktisat biliminin olgunluk düzeyine ulaþmasý çok eskilere dayanmamaktadýr. Her
ne kadar Fransa'da ilk ekonomi politik kürsüsünün kurulmasý 1820'li yýllara rastlasa da
o dönemde iktisat henüz hukukun yardýmcý disiplini konumundaydý.1957 yýlýnda hukuk
fakülteleri hukuk ve iktisadi bilimler fakültelerine dönüþtürülmüþtü. Baþka ülkelere,
örneðin ABD'de iktisat biliminin geliþim süreci benzer evrelerden geçmemiþse de diðer
disiplinlerden baðýmsýzlaþmasý nispeten yeni sayýlmaktadýr.1
Avrupa'yý izleyen Osmanlý Devleti'nde de iktisatla ilgili malzemeler 19. yüzyýlýn
ortalarýndan itibaren ortaya çýkmaya baþlamýþ, gazete ve mecmualarda yer alan iktisat
özlü yazýlarý Avrupa'da yayýnlanan iktisat kitaplarýnýn çevirileri takip etmiþtir. Giderek
iktisat eðitiminin önemi kavranmýþ ve ilk olarak Mekteb-i Mülkiye'de iktisat dersleri okutulmaya baþlanmýþtýr. Ýktisat merkezli dersler zamanla muhtelif okullarýn müfredatýna
da girmiþtir. Ýktisat eðitimin yoðun olarak yapýldýðý bir müessese olarak 1916 yýlýnda
(*) Sakarya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Ýktisat Bölümü
1Metin Sarfati, "Ýktisat Bilimi Üzerine Tartýþma", Ýktisat Dergisi(2001), Sayý:415, ÝFMC Yay., Ýstanbul, s.5.
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Darülfünun Edebiyat Fakültesi'ne baðlý olarak Ýçtimaiyat Enstitüsü kurulmuþ, bu kurum
1933 yýlýnda Ýktisat ve Ýçtimaiyat Enstitüsü adýný almýþ ve Hukuk Fakültesi'ne baðlanmýþtýr. 1934 Üniversite Reformu'ndan sonra, Almanya'dan kaçan hocalar iktisat eðitiminin pekiþmesine katký saðlamýþlar ve onlarýn da etkileriyle 1936 yýlýnda Ýstanbul
Üniversitesi'ne baðlý olarak Ýktisat Fakültesi kurulmuþ, fakülte 1937 yýlýnda eðitime
baþlamýþ ve böylece Türkiye'de iktisat eðitiminin kurumsallaþmasý resmen temellendirilmiþtir. Bugün çok sayýda iktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde ve farklý
bölümler altýnda iktisat eðitimi yoðun bir þekilde devam etmektedir.2
Ýktisat Eðitimi, genel olarak, sýnýrlý kaynaklarla insan ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda bireylerin ve toplumlarýn kararlarýný ve bu kararlarýn, nedenlerini, etkilerini ve
etkinliðini incelemeye yöneliktir. Ýktisat bölümü lisans programý; öðrencilere alanlarýnda saðlam bir teorik altyapý kazandýrmayý ve bunu uygulamalý alanlarda ekonometrik
ve istatistikî yöntem ve analizlerle desteklemeyi hedeflemektedir. Bu programýn temel
amacý; öðrencilere gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaþýmlarýnda
geniþ bir perspektif verebilmek ve bu sorunlarýn çözümünde güncel analitik araçlarý
uygulayabilme yetisini kazandýrmaktýr.
Günümüzde niceliksel yöntemler, iktisadi sorunlarýn incelenmesinde gittikçe
önem kazanmakta ve ilgi çekmektedir. Yalnýz Batý'da deðil, az geliþmiþ ülkelerde de
niceliksel yöntemlere karþý ilgi artmakta ve bu yöntemlerin iktisadi analiz, araþtýrma ve
planlama sahalarýnda daha da etkili þekilde uygulanmasý için çabalar gösterilmektedir.
Bu çabalarýn en önemli nedenleri arasýnda iktisadi iliþkilerin matematiksel olarak ifade
edilebilmesi, çoðunlukla niceliksel yöntemleri kapsamasý, bu deðiþkenlere ait gittikçe
daha bol miktarda ve daha kaliteli verilerin toplanmasý ve bilgisayar alanýndaki
geliþmelerin yardýmýyla iktisadi iliþkilerin matematiksel olarak incelenmeye daha elveriþli duruma gelmesi belirtilebilir.3
Bir bankada ya da aracý kurumda ya da kamuda benzer bir görevde, yetiþtirilen
insanlarýn daha yüksek teknik beceriler kazanmalarý arzulandýðýnda genellikle
ekonometri ve finans baðlantýlý bir alanda eðitime gönderildiklerini görmekteyiz. Bu
alanlardaki eðitimi daha önce ciddi bir matematik-istatistik bölümü olan bir programdan
çýkmadan baþarmak zordur. Bu yüzden iktisat lisans eðitiminde en önemli kýsýmlar
mikro, makro, matematiksel iktisat, ekonometri ve direkt olarak matematik dersleridir.4

2Coþkun Çakýr, "Türkiye'de Ýktisat Eðitimi:Tarihsel Bir Perspektif", I. Uluslararasý Ýktisat Eðitimi
Konferansý(2004), Bildiri Özeti, Fatih Üniversitesi, Ýstanbul.
3Tümay Ertek, "Niceliksel Yöntemler ve Ýktisat", Türkiye'de Üniversitelerde Okutulan Ýktisat Üzerine(1972), Derleyen: Fikret GÜRÜN, ODTÜ Yay.,Ankara, s.121.
4Gündüz Fýndýkçýoðlu, "Kuram Olarak ve Meslek Olarak Ýktisat", Ýktisat Dergisi(2001), Sayý:415, ÝFMC
Yay., Ýstanbul, s.29.
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Ancak iktisat bölümlerinin ders programlarý ve derslerin içerikleri incelendiðinde
derslerin genel anlamda geleneksel iktisat teorilerinin anlatýldýðý; somut koþullarýn da
yarattýðý olumsuzluklar nedeniyle güncel teorilere ve analiz yöntemlerine yer verilmediði; öte yandan geleneksel iktisat teorisinin de aktarýlýrken ülke koþullarýna
uyarlanmaksýzýn mukayese yeteneðini geliþtirmeyi amaç edinen bir anlayýþtan uzak,
sadece soyut düþünme yeteneðini geliþtirme noktasýnda anlamlý þekliyle aktarýldýðý
görülmektedir.5
Diðer yandan 50 yýl öncesinde iktisatçýlarýn derslerde anlattýðý konularla
araþtýrmalarý arasýnda makul bir iliþki gözlemlenmekteydi. Fakat artýk günümüzde iktisatçýlarýn anlattýklarý konularla araþtýrmalarý arasýndaki paralellik ortadan kalkmýþtýr.
Buna neden olarak iktisat bilimi ile ders kitaplarýnýn farklý bir þekilde geliþmesi gösterilebilir.6
2. ÝKTÝSAT EÐÝTÝMÝ PROBLEMATÝÐÝNÝN KAYNAÐI VE TEPKÝLER
Eðitim ve öðretimin temel iþlevi bir toplumsal kuruluþta, geliþmiþlik düzeyi ne
olursa olsun, o toplumsal kuruluþun yeniden üretimini, baþka bir deyiþle varlýðýný
sürdürmesini saðlamaktýr. Çeþitli bilim dallarýnda, gerek doða gerekse toplum bilimlerinde bu temel iþlev deðiþmemektedir. Deðiþen, biçim ve söylem düzeyinde farklýlýklardýr. Doða bilimlerinde eðitim-öðretim daha çok gözleme dayanmaktadýr. Toplumsal
bilimlerde ise odak noktasý insan ve davranýþlarý olduðundan gözlem ancak tarihsel
süreç içinde geriye doðru yapýlabilir ve belirli varsayýmlardan hareketle tutarlý ve bir
mantýk yürütme sonucu kurulan soyutlama düzeyinde matematiksel modeller
yardýmýyla varsayýmlardan türetilen belirli sonuçlara ulaþýlmaya, olgular arasýnda
neden-sonuç iliþkisi kurulmaya çalýþýlýr. Bu baðlamda iktisat eðitiminin de temelde üretim biçimine baðlý olarak üretim iliþkilerinin geliþtirilerek sürdürülmesini, yeniden üretimini saðlamaya dönük bir iþlevi vardýr. Örneðin sosyalist ya da kolektif üretim iliþkilerinin egemen olduðu Sovyetler Birliði'nde verilen iktisat eðitimi Marxist Ýktisat
Kuramýna dayanmaktadýr. Ancak kapitalist sistemin egemen olduðu bir ülkede ise iktisat eðitimi piyasa ekonomisinin kurallarýný ve kurumlarýný öðretmeye dayanmaktadýr.7
Nitekim merkezi planlamaya dayalý ekonomilerin S.S.C.B.' nin daðýlmasý ile beraber
yerini piyasa ekonomisine býrakmasý kültür, davranýþ, gelenek ve deðerlerde esaslý
deðiþimler gerektirmiþtir. Yaþanan deðiþimin bir yönü yüksek eðitim sisteminin ve özellikle iktisat eðitiminin dönüþümü olmuþtur.8 Bu açýdan bakýldýðýnda "Nasýl bir iktisat
5Özge Ýzdeþ, "Nasýl Bir Ýktisat Eðitimi", Ýktisat Dergisi(2001), Sayý:415, ÝFMC Yay., Ýstanbul, s.40.
6David Colander, "What Economists Teach and What Economists Do", Journal of Economic Education,
Summer 2005, Volume:36, p.249
7Kaya Ardýç, "Türkiye'de Ýktisat Öðretimi Nasýl Olmalý?", Ýktisat Dergisi(2001), Sayý:415, ÝFMC Yay., Ýstanbul, s.26
8Stefka Koeva and Ivona Yakimova, "Transforming Economic Teaching in Bulgaria: A Difficult
Transformation", Journal of Economic Education, Winter 1998, Volume:29, p.88.
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eðitimi?" sorusuna karþý verilecek cevap bir takým sübjektif deðer yargýlarýný ve sahip
olunan dünya görüþünü yansýtacaktýr. Ýdeoloji tarafý hayli aðýr basan böyle bir sosyal
bilimin eðitim ve öðretimi de böylelikle karmaþýk süreçler içerecektir.
Teorik altyapýsý itibariyle hayli güçlü ve kimi yazarlar tarafýndan doða bilimlerine
en yakýn sosyal bilim olarak nitelen iktisat bilimi, tarihi geliþim süreci içinde reel iktisadi hayattaki dinamizmden etkilenerek þekillenmiþ, bazen de reel iktisadi hayatý kendisi
etkilemiþtir. Bu geliþim dönemi içinde Newton fiziðinden esinlenerek toplumdan
topluma ve bir zaman diliminden diðerine geçildiðinde deðiþmeyeceði ifade edilen katý
kurallar koyulmuþtur. Söz konusu kurallarýn adeta bir doðma gibi toplumlara empoze
edilmesi bir kan uyuþmazlýðý sorununa yol açmýþ ve bu durum karþýsýnda iktisat eðitimini saðlýklý bir þekilde sürdürmek güç bir hal almýþtýr. Sonuç olarak K. Popper'in
"sosyal bilimlerin kraliçesi" dediði iktisat biliminin ve iktisat eðitiminin sosyal bilimlerin
diðer alanlarý ile baðlarýnýn gevþemesi ve neo-klasik öðretinin iktisat eðitimi üzerindeki hegemonyasý beraberinde bu eðitim anlayýþýna karþý eleþtiri ve arayýþlarý da getirmiþtir.
Çeþitli ülkelerde farklý biçimlerde açýða çýkan bu eleþtirilerin en iyi bilineni postotistik iktisat hareketi olmuþtur. 2000 yýlýnda Fransa'nýn saygýn eðitim kurumlarýndan
olan "Ecole Normale Superieure" öðrencilerinin hazýrladýðý bir bildiri ile baþlamýþtýr.
Otistik kelimesinin psikolojideki anlamý bireyin dýþ dünya ile baðlarýný kopararak içe
kapanmasýdýr. Öðrencilerin karþý çýkýþ noktasý neo klasik iktisat öðretisi dýþýnda diðer
öðretilerin yer almamasý; iktisadýn hayattan kopuk olmasýna karþý çýkýþ; iktisadýn
matematiðe indirgenmesine karþý çýkýþ olarak özetlenebilir. Bu çýkýþýn Türkiye'de
öðrenciler içindeki karþýlýðý ise ODTÜ ve Boðaziçi Üniversitesi öðrencilerinin öncülük
ettiði Baðýmsýz Ýktisat Kongresi olmuþtur.9 Ýktisat eðitiminin eleþtirel bir gözle incelenmesi, kongrede yürütülen tartýþmalarýn üniversitelerde tartýþmaya açýlmasý, kongreyi
örgütleyen kulüplerdeki çalýþmalarýnýn güçlendirilmesi, sonuç deklarasyonunun yayýlmasý, haberleþme aðýnýn güçlendirilmesi... vb. kararlar belki sonuçlar açýsýndan bir
ipucu verebilir. Tartýþma yürüten öðrenciler tartýþmalarda üniversite eðitimi açýsýndan
önemli bir noktaya da özellikle dikkat çektiler. Dikkat çekilen nokta, kongrenin; iktisat
eðitiminin ezberci, üniversitelerin asosyal yapýsýna karþý da bir alternatif oluþturmasýydý. Kongre, özünde "nasýl bir eðitim", "nasýl bir gelecek" sorusuna cevap arýyordu. "Ýktisat eðitimi ne kadar bilimsel ve toplumsal ihtiyaçlara dönük, okul bittiðinde iktisat
öðrencileri kendi alanlarýnda iþ bulabilecek mi?" Ýþte bu iki nokta sadece iktisat eðitimi
açýsýndan deðil üniversite gençliðinin geneli açýsýndan önemli iki sorun. Ve bu konularýn kongre salonundan fakültelere taþýnmasý ve tartýþýlmasý belki de cevap açýsýndan
belirleyici bir noktada durmaktadýr.10
9Varsayalým ki Öðrenciler Bir Kongre Yapýyor, 1 Mart 2006,
http://www.genc-hayat.net/?sayfa=dergi&sayi=3&idyazi=114, Eriþim tarihi,05/05/2006.
10Baðýmsýz Ýktisat Kongresi, 15 Mart 2006,http://www.genc- hayat.net/? sayfa= dergi&sayi
=4&idyazi=177, Eriþim Tarihi:05/05/2006.
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Diðer yandan Güney Avustralya Üniversitesi'nin ve "Journal of Economic
Education" dergisinin sponsorluðu'nda düzenlenen "What We Teach and How We
Teach" adlý konferansta iktisat eðitiminde tarihi perspektif eksikliðinin doldurulmasý
gerektiði, Web tabanlý eðitimin yaygýnlaþmasý ve eðitimde literatürün etkin kullanýlmasý
konularý gündeme gelmiþtir.11
Ýktisat eðitimi ile ilgili olarak belirtilen kaygýlar ülkemizde öncelikle Prof. Dr.
Tuncer Bulutay'ý harekete geçirmiþ ve ilk olarak 1965'de Siyasal Bilgiler Fakültesi
(SBF) dergisinde yazdýðý makalesiyle tartýþmayý ülkemizde baþlatmýþtýr. 1972'de Fikret
Görün'ün derlemesi bunu izlemiþ ve Türkiye Ekonomi Kurumunun 1993 ve 2004 yýllarýnda düzenlediði I. ve II. Ulusal Ýktisat Eðitimi Sempozyumlarý bu amaçla düzenlenmiþtir. Ayrýca Ýktisat Fakültesi Cemiyeti Mezunlarý derneðinin yayýný olan Ýktisat
Dergisinin 415. sayýsý ve Gazi Üniversitesi'nin 2005'de düzenlediði Ýktisat Ýdeolojisi
Kongresiyle iktisat eðitiminin tartýþýlmasý devam etmiþtir.12
3. ÝKTÝSAT EÐÝTÝMÝNE ÖÐRENCÝLERÝN ve AKADEMÝSYENLERÝN BAKIÞ AÇILARI
"Aldýðým iktisat eðitimi uðruna harcadýðým dört seneyi unutmak için kaç sene
harcamam gerektiðini bilmiyorum." Bu sözlerin dördüncü sýnýf bir iktisat eðitimi öðrencisine ait olduðu belirtiliyor.13 Ayný endiþeleri taþýyan Ý.Ü. Ýktisat Fakültesi öðretim
üyelerinden Y. Doç. Dr. Burak Atamtürk Ýstanbul ve Marmara Üniversitesi iktisat
bölümü öðrencilerine þu sorularý içeren bir anket düzenlemiþtir.
a. Sizce iktisat eðitiminin iþlevi ne olmalýdýr?
b. Türkiye'deki iktisat eðitimi tarif ettiðiniz iþleve cevap verebiliyor mu?
c. Aldýðýnýz iktisat eðitimi gelecek beklentileriniz karþýlýyor mu?
Dr. Atamtürk'ün ulaþtýðý bulgulara göre ilk soruya büyük bir çoðunluk iktisat
eðitiminin iþlevinin piyasaya birey yetiþtirme ve teorik bilgiden çok pratik bilgiler veren
bir eðitimin olmasý gerektiði cevabýný vermiþtir. Ýkinci ve üçüncü soruya verilen cevaplar ise Türkiye'de verilen iktisat eðitiminin piyasaya eleman yetiþtiremediði ileride hiçbir
iþlerine yaramayacak teorik bilgilerle donatýldýklarý, dolayýsýyla gelecekle ilgili beklentilerinin karþýlanamadýðý yönünde beklentiler içermektedir.
Diðer yandan Benzing, C. ve Christ, P. (1997) yaptýklarý bir araþtýrmada
Amerikan Ekonomi Derneði'ne üye olan 500 akademisyene iktisat eðitimi ile ilgili bir
anket göndermiþlerdir. Bu anketlerden %45'i cevaplanarak geri dönmüþtür. Cevap
11David K. Round and Martin Snanahan, "Perspectives on Teaching Economics from Around to Globe",
Journal of Economic Education, Summer 2005, Volume:36, p.203.
12Serdar Sayan, "Türkiye'de Ýktisat Öðretimi Nasýl Yapýlmalý", Ekonomik Yaklaþým, Yýl:1994. Cilt:5,
Sayý:14, Ankara, s.14.
13Sarfati, a.g.m, s.7.
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gönderen akademisyenlerin %55'i dört yýllýk devlet üniversitesinde, %41'i dört yýllýk
özel üniversitelerde görev yapmaktadýr. %4'lük kýsým ise iki yýllýk okullar olduðu için
deðerlendirme dýþý býrakýlmýþtýr. Akademisyenlerin %48'i ders verdikleri sýnýflarda
40'tan daha fazla öðrenci bulunduðunu ve daha küçük sýnýflarda öðrencilerin daha iyi
öðreneceðini belirtmiþtir.14
Bununla beraber iktisat bölümü mezunu bir öðrenci þu sorularý kendine sormalýdýr?15
a) Uygulanabilir düzeyde bir iktisat eðitimi gördüm mü ve bu eðitim büyük
üniversitelerde okutulan programlarla örtüþüyor mu?
b) Ekonomik sorunlara iliþkin raporlar hazýrlayabilir miyim?
c) Ýngilizce biliyor muyum?
d) Matematikle aram nasýl?
e) Ciddi bir ekonomi dergisinden bir makale okudum mu?
4. ÝKTÝSAT EÐÝTÝMÝNDE TEMEL SORUNLAR
4.1. Ýktisat ve Etik
Türkiye'de ve dünyada iktisat ders kitaplarý, neredeyse her iþte olduðu gibi,
Amerikan kökenli ders kitaplarý örnek alýnarak yazýlmaktadýr. Bu yeni anlayýþýn her
yerde iktisatçýlar arasýnda yayýlmasýnýn baþlýca aracý da bu alandaki yüksek eðitimin
dayandýðý kitaplardýr. Hele Ýngilizce'ye dayalý eðitim artýk yerli ders kitabý yazma
gereðini de ortadan kaldýrdýkça, ABD kaynaklý ders kitaplarý ana bilgilenme kaynaðý
oldukça tek kutuplu dünyanýn tek boyutlu bilim anlayýþý da her yere yayýlmýþ olmaktadýr. Ýnsaný konu eden týpta dahi Batý týp bilimi yanýnda bir Doðu týp biliminin varlýðý
kabul edilirken, bu ikinciyse insaný "bir bütün" olarak görürken, onun en temel faaliyetini kapsayan Ýktisadýn tek boyutlu olmasý mümkün deðildir. Kýsacasý, "iktisat"ýn bilimselleþtiði varsayýlan süreçte tek kutuplu dünyaya refakat eden "bilimsel iktisat", etik
deðerleri ve insaný atmýþ, serbest piyasa ekonomisini Tanrýlaþtýrmýþ, rekabet de bu
Tanrýnýn peygamberi olurken bu yeni din sadece zenginlere hizmet eder olmuþtur.
Ýnsaný, onun kurumlarýný, geliþmiþlik düzeyini dýþlayýp, "iþte tek yolu budur", þeklinde
yapýlan dayatma baþlý baþýna bir etik sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr.16
Diðer yandan iktisatçýlarýn, kendi topraklarýnda geniþ kitlelerin iþsizlik ve yoksulluða sürüklendiði, gelir bölüþümünün bu kadar bozulduðu, üretici kuruluþlarýn devril14Zuhal

Aslan, "Üniversitelerde Ýktisat Eðitimi Üzerine Bir Araþtýrma: Deðiþim Gerekli
mi?",http://www.baskent.edu.tr/~kokdemir/courses/isle541/tools/ornekrapor.doc,EriþimTarihi:05/05/2006,
s.5.
15Fýndýkçýoðlu, a.g.m, s.29.
16Gülten

Kazgan,
Tarihi:05/05/206 s.7.

"Ýktisat

ve

Etik"

http://kazgan.bilgi.edu.tr/docs/iktisat_ve_Etik.doc,
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diði ortamlara, doruklarda gezinen iþsizliðe ses çýkarmamasý, bu koþullara "hayýr" diyememesi, yine bir etik sorundur.
Burada Türk toplumunun sanayi devrimini çoktan tamamlamýþ ve günümüz
bilgi toplumu aþamasýna geçmiþ geliþmiþ ülkeler düzeyinde olmamasýndan kaynaklanan bir sorun olduðu ve bu durumun da iktisat eðitiminde aksaklýklara yol açtýðý
ifade edilmelidir.
4.2. Kuram Ýle Gerçek Arasýndaki Baðlantý Kopukluðu
Ýktisat öðretiminin en önemli sorunlarýndan birinin derste öðretilenlerle gerçek
hayat arasýndaki baðlantý kopukluðu olduðu ifade edilebilir. Ýktisat eðitiminde öðrenci
kendisine sunulan teorik eðitim ile gerçek hayat arasýnda baðlantý kuramayan pasif
izleyici topluluðuna dönüþmektedir. Öðrencilerin, iktisat biliminden beklentilerinin fizik,
kimya, biyoloji gibi doðal bilimlerden beklentileri ile farklý olmamasý bu nedenlerden bir
tanesidir. Bu yanýlgý özellikle öðrencinin iktisat bilimi ile tanýþma dersi olan iktisada giriþ
derslerinde doðal bilimlerle sosyal bilimler arasýndaki iliþkinin fark ve benzerliklerinin
ayrýntýlý bir þekilde verilemesinin bir sonucudur. Sosyal bilimlerde deney yapmanýn
görece zorluðundan, deðiþimin çok hýzlý olduðundan, ideolojiden baðýmsýz olmanýn
güçlüðünden bahsedilmemektedir. Ýkinci bir neden, iktisat derslerinde varýlan
sonuçlarýn genellikle gerçeklerden uzak varsayýmlara dayandýrýlmasýdýr. Ulaþýlan
sonuç ise yegâne gerçekmiþ gibi sunulmaktadýr. Varsayýmlarýn bir anlamda böylesine
yoksullaþmasý sayesinde iktisat diðer sosyal bilimlere göre daha kesin sonuçlar vermiþtir. Paradoksal bir þekilde ekonomi, politik iktisat bilimi olmaktan vazgeçip matematiðin bir dalý halini almýþtýr. Diðer bir neden ise bazý iktisadi kavramlarýn ya da uzun
formüllerle elde edilen sonuçlarýn gerçek hayatta ne anlama geldiklerinin açýklanmasýna yeterince çaba gösterilmemesidir.17
Ýktisat eðitimi bu niteliði ile iktisat kültürüne yeterli düzeyde katký saðlayamamaktadýr. Bunun nedeni yukarýdaki açýklamalara paralel olarak tarihi ve kurumsal olgularýn programa alýnmamasý, güncel ekonomik sorunlarýn geliþmekte olan veya geliþmiþ
ülkelerin ekonomi aðýrlýklý problemlerinin iþlenmemesidir.18
4.3. Ýktisadý Öðretme Þekli
Klasik iktisat eðitiminde, eðitmen sýnýfta dersi tüm ayrýntýlarýyla anlatmakta ve
dersin tüm yükünü tek baþýna üstlenmektedir. Bu durumda öðrencilerin düzenli olarak
çalýþmasý saðlanamamaktadýr. Bu yöntem öðrenciler açýsýndan sýkýcý bulunduðu için
derse katýlýmlarý da az olmaktadýr. Öðrencilerin performansýný deðerlendirmek için kul17Ester Biton Ruben, "Ýktisat Öðretiminin Sorunlarý", Ýktisat Dergisi(2001), Sayý:415, ÝFMC Yay., Ýstanbul,
s.35-36.
18Sarfati,a.g.m.,s.5.
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lanýlacak tek ölçüt sýnav olduðu için, öðrenciler çalýþmayý sýnava kadar ertelemektedirler. Sýnav öncesinde havada uçuþan onlarca kavramý ezberlemek doðal olarak
öðrenciler için bir iþkenceye dönüþmekte ve sonuç olarak öðrencilerin baþarýsý azalmaktadýr. Üstelik bu þekilde ezberlenen bilgiler hemen unutulmakta ve dolayýsýyla bunlarýn gerçek kullaným amaçlarý hiçbir zaman tam olarak kavranamamaktadýr.19
4.4. Neo Klasik Ýktisadýn Hâkim Öðreti Olmasý
Bugünkü iktisat eðitiminin diðer bir önemli sorunu lisans düzeyinde hâkim öðretinin sadece neo klasik iktisat olmasýdýr. Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun
olan pek çok öðrenci eðer kendi çabalarýyla öðrenmemiþlerse neo klasik iktisattan
baþka bir iktisadýn varlýðýndan haberdar olmamaktadýrlar. Bu nedenle alternatifsiz
kabul edilen bir kuram özgün arayýþlarý gereksiz kýlacak bir düþünce tembelliðine
zemin hazýrlayacaktýr. Neo klasik iktisadýn bu kadar hâkim olmasýnýn nedeni konusunda iki farklý anlayýþ bulunmaktadýr: bu görüþlerden biri neo klasik iktisadýn teknik
yapýsýnýn sürekli geliþerek güçlendiðini ve kendisine yöneltilen eleþtirileri de dikkate
alarak çözümlediði için hâkimiyetini sürdürdüðüdür. Bir baþka görüþ ise hakim dokunun kendi anlayýþ tarzýný dikte ettiriyor olmasýdýr.20
Neo klasik model içinde kurulan modeller ve yapýlan varsayýmlar yeterli deðil
ve gerçekten kopukturlar; ya tam rekabet durumunu öngörmektedirler ya da temsili
ajanlarýn varlýðýndan hareket etmektedirler. Bu modelleri gerçekleri açýklayýcý olarak
kabul etmek bilimsel bir yaklaþýmdan çok bir inanç sorunu haline gelmiþtir.
Neo klasik teori matematiksel anlatýmý ile cezp edicidir. Çünkü gerekli olan
soyutlamayý yoðun bir matematiðe baþvurmadan yapabilmek mümkün deðildir. Çok
boyutlu bir gerçekliðin tahlil edilip kavranmasýnda matematiksel araçlar önem arz eder.
Fakat sosyal gerçekliði tüm boyutlarý ile kavradýðý ileri sürülemez.21
Neo-klasik okulun bu özelliði, ayný zamanda, ahlaki kayýtlarýn doðal biçimde
iktisatçýlar tarafýndan dýþlanmasýna götürdü. Siyasal düzlemde SSCB'nin daðýlmasýyla
çift kutuplu (artý tarafsýzlarý) olan dünya tek kutuplu olmaya (ve Ýslam dinine baðlý bir
kýsým devletlerden kaynaklanan muhalefet dolayýsýyla da bunlar dýþlanmaya)
geçerken, Ýktisat da bütün diðer öðretileri, okullarý dýþlayýp, ahlaki deðerlerden arýnmaya, böylece "sanki" doða bilimiymiþ gibi sayýlmaya geçti. Diðer bir deyiþle, siyasal
bakýmdan tek kutuplu, ABD merkezli dünya, ayný zamanda tek-merkezli bir iktisat
öðretisine ulaþtý22.
19Aslan, a.g.e. s.6.
20Ruben,a.g.m.,s. 36.
21Sarfati:a.g.m., s.9.
22Kazgan. a.g.e. s.5
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Buna baðlý olarak Fransa'da iktisat öðrencilerinin neo klasik iktisat öðretisine
baþkaldýrýsý, baþkaldýrýya öðretim üyeleri de katýlýnca, epey ses getirmiþtir. Le Monde
gazetesi de bu dalgaya geniþ bir yer vermiþ ve dünyada da bu görüþe karþý genel bir
ilgi ortaya çýkmýþtýr. Fransa'da "otistik bilim" adý verilen neo klasik iktisat öðretisine
karþý giriþilen kampanyanýn Türkiye bakýmýndan önemi, Fransa'daki amacý da aþmaktadýr. Zira Türkiye'deki iktisat öðretisine yöneltilmesi gereken eleþtiri bir yandan iktisat
teorisinin içeriðine, diðer yandan da söz konusu "otistik bilim"in geliþmiþ ekonomilerde
üretilmiþ olmasýndan dolayý geliþmekte olan ekonomilerin sorunlarýna çözüm getirmiyor olmasýnadýr.23
4.5. Matematikle Ýktisat Arasýndaki Ýliþki24
Fransa'da öðrencilerin baþlattýðý kampanyada, mevcut iktisat eðitimi üç temel
noktadan eleþtirilmektedir: Birincisi; egemen iktisat eðitimi gerçek dünyadan tamamen
kopuk, hayali bir dünyanýn farazi aktörlerini ele alýyor. Ýkinci nokta; neo klasik iktisat,
ekonominin mutlak doðrusu olarak gösteriliyor ve baþka yöntemsel yaklaþýmlara
yaþam alaný tanýnmýyor. Üçüncüsü; gerçekte bir araç olmasý gereken matematiðe bu
gerçek dýþý dünyaya dayanan iktisat anlayýþýna bilimsel kýlýf olma rolü biçiliyor.25
Ýktisat bilimi giderek daha fazla matematiksel dili kullanarak, bütün diðer öðretilerde okullarda geliþtirilmiþ kuramlardan kendisini soyutlayarak ve öðretilerden sadece
birinin; liberalizmin kuramlarýný doða kanunu gibi kabul ederek geliþme yolunu
seçmiþtir. Ýktisatçýlar istatistiksel yöntemleri "Ýktisat" a uygulamýþlar ve "ekonometri"
denilen bir teknikle araþtýrma yöntemlerini iyice bilimleþtirmiþlerdir. Ne var ki, matematik/istatistik dilleri yine herkesin öðretisel inancýný ispatlamak için kullanýlmaktadýr.26
Esas itibariyle niceliksel yöntemler öðrenciye iki açýdan fayda saðlamaktadýr.
Bir yandan iktisadý daha iyi öðrenmesine yardýmcý olurken, diðer taraftan öðrendiklerinin ýþýðý altýnda iktisat sahasýnda araþtýrma olanaðý saðlar. Ancak dikkat edilmesi
gereken bir konu matematiðin iktisat için sadece bir araç olduðu, amaca dönüþmemesi gereðidir. Burada eleþtirilen konu, kurulan modelin gerçeði yansýtmak gibi bir amacý
23Ýzzettin Önder, "Otistik Ýktisat", http://www.evrenselbasim.com/ek/yazi.asp?id=1253,
Eriþim
Tarihi:05/05/2006 s.1
24Ýktisat bilimine matematiði sokmuþ insanlardan biri Hollanda doðumlu Amerikalý iktisatçý Yale Üniversitesi profesörlerinden Tjalling Koopmans'dýr. Ayný dönemde beraber çalýþtýklarý Nobel Ödülü sahibi iktisatçý James Tobin'in aðabeyi sayýlýr. Tobin 1960'larda Baþkan John F. Kennedy'nin ekonomi baþ danýþmanlýðýný da yapmýþtýr. Tobin, 1950'lerde verdiði seminerlerin birinde tahtaya bir tüketim fonksiyonu yazar.
Koopmans bu denklemin ne anlattýðýný sorar. Artýk kliþeleþmiþ bir hale gelen tüketim fonksiyonunun ne
olduðunu Koopmans'ý memnun edecek bir biçimde Tobin anlatamaz. Koopmans, 'öðrencilere matematik
deðil, iktisat öðretmek için buradasýn, unutma!' diyerek semineri terk eder. KUMCU, Ercan; "Ýktisat Eðitimi
Üzerine Düþünceler 3", Milliyet Gazetesi, 21/08/2005.
25Önder.a.g.e. s.3.
26Kazgan.a.g.e., s.3.
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olmadýðý için kabul edilen varsayýmlardan hareketle problemin sadece bir matematiksel modele indirgenmesidir. Modelin sadece iç mükemmeliyetçiliði ile ilgilenilmektedir.
Bu da kullanýlan karmaþýk yöntemlerle saðlanmaktadýr.27
Birçok insan motorun nasýl çalýþtýðýný bilmeden araba kullanmayý öðrenmektedir. Öðrenciler cebir ve geometri temelli sonuçlarý bilmeden de iktisat bilimini
öðrenebilmektedirler. Eðer öðretim üyeleri sonuçlarý göstermek için grafikleri kullanýrken diðer ekonomi derslerinin felsefesini izlerlerse ve bu grafikleri doðru biçimde
çizerlerse matematik kullanmadan iktisat bilimini anlatabileceklerdir. Bilgisayar yazýlýmlarýnýn geliþmesi bunu önceki dönemlerin aksine daha mümkün kýlmaktadýr.28
4.6. Ýktisadi Felsefe Eksikliði
Günümüzde iktisat eðitiminin öncelik taþýyan önemli bir sorunu da iktisat felsefesine gereken önemin verilmemesidir. Herhangi bir bilim dalý öðrenilirken önce o bilimin ardýnda yatan felsefenin öðretilmesi gerekmektedir. O bilim dalýnýn vardýðý
sonuçlarý öðrenmeden önce söz konusu bilim dalýnýn geçirdiði düþünsel aþamalarýn
iyice öðrenilmesi gerekir. Üniversitelerin görevi her tekniðin ve her sonucun ardýndaki
düþünce sisteminin alternatif düþünce sistemleri arasýndaki iliþkilerin tarafsýz bir þekilde öðrenciye yansýtýlmasýný saðlamak olmalýdýr. Öðrenci eðer iþin baþýnda iktisadi
düþüncenin geliþme seyrini ve farklý iktisadi düþünce okullarýnýn varlýðýný, iktisadi felsefenin nasýl oluþtuðunu ve farklý okullar arasýnda nasýl farklýlýklar gösterdiðini öðrenirse
ileriki sýnýflarda okuyacaðý iktisat öðretisinin var olan tek öðreti olmadýðýný kolaylýkla
algýlayabilecektir.29
SONUÇ ve ÖNERÝLER
Ýçerikle ilgili olarak kuram-gerçek arasýndaki baðlantý kopukluðu, neo klasik iktisat öðretisi ile yetinilmesi, iktisadi felsefeye gereken öncelik ve ayrýcalýðýn verilmemesi ve iktisatla matematik arasýndaki saðlýksýz iliþki gibi çok önemli sorunlarýn 1970'li yýllardan beri var olduðu ve bu konularda ciddi bir mesafenin alýnamadýðý görülmektedir.
Ýktisat eðitimini daha verimli ve günün þartlarýna uygun ve popüler hale getirmek
amacýyla þu öneriler yapýlabilir:
1. Hangi yöntem kullanýlýrsa kullanýlsýn amaç iktisat derslerini daha zevkli,
daha anlaþýlýr hale getirmek ve öðrencilerin motivasyonunu artýrmak
olmalýdýr. Ýktisat dersinin (týpký diðer dersler gibi) sadece tahtayý ve
kürsüyü kullanarak öðretilemeyeceðinden, böyle bir yöntemin öðrenciler
27Sarfati, a.g.m.,s.5.
28John D.Hey, "I Teach Economics not Algebra and Calculus", Journa Of Economic Education, Summer
2005, Volume:36, p.292.
29Ruben,a.g.m., s.37.
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tarafýndan sýkýcý bulunduðu göz önünde bulundurulmalý ve dersin baþka
araçlarla desteklenmesi ve zenginleþtirilmesinin önemi vurgulanmalýdýr.30
2. Dersin baþýnda eðitmenin ve öðrencilerin yükümlülükleri açýkça ortaya
konulmalý, dönem içinde her iki taraf da neler yapmasý gerektiðinin bilincinde olmalýdýr. Böylece motivasyonu saðlamak kolaylaþýr. Öðrenci
açýsýndan önemli olan her þeyin kendisinde baþlayýp kendisinde bittiðinin
bilincine varmasýdýr. Zaman sýnýrsýz deðildir, bu yüzden tasarlayarak,
planlayarak hareket etmek önemlidir.
3. Bilgisayar destekli eðitim uzun zamandýr pek çok alanda kullanýlmasýna
raðmen iktisat eðitiminde yeni yeni kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Grup çalýþmasý, internet, web siteleri, elektronik tartýþma tahtasý gibi araçlarýn kullanýmýnýn öðrenciler ve eðitmen arasýndaki etkileþimi kolaylaþtýrdýðý ifade
edilmelidir.
4. Grup çalýþmasýnýn öðrencileri daha eleþtirel düþünmeye, farklý
düþünceleri rahatlýkla ortaya koymaya, kendi yorumlarýný oluþturmaya ve
daha yaratýcý cevaplar bulma becerisine yönelttiði belirtilmelidir. Bu
çerçevede yapýlan ödevler, hazýrlanan raporlar arþivlenerek daha sonraki çalýþmalarda, derslerde kaynak olarak kullanýlmalarý saðlanabilir. Bu
arþiv öðrencilere ders çalýþma ve sýnavlara hazýrlanmada fayda saðlayabilir.
5. Elektronik ortam sayesinde eðitmenin yokluðunda da ders devam edebilmektedir ya da benzer þekilde sýnýftaki derslere katýlamayan bir öðrenci dersi bilgisayardan katýlarak takip edebilmektedir. Bu çalýþma, öðrencilere ve eðitmene, öðrenmek ve öðretmek için istedikleri yer ve zamaný
kullanma þansý saðlar. Ama geleneksel yöntemde katýlýmcýlar ayný anda,
ayný yerde olmalýdýrlar. Elektronik tartýþma ortamýnýn esnekliði katýlýmýn
miktarýný ve kalitesini artýrýr.
6. Yapýlan çalýþmalar, araþtýrmalar öðrencilerin sadece tahtanýn, ders
kitabýnýn, kürsünün ve sýnýf ortamýnýn kullanýldýðý, eðitmenin doðrularý
bilen tek kiþi olarak otorite kurduðu, öðrenciye söz hakký tanýmayan,
derse katýlma fýrsatý vermeyen klasik iktisat eðitim sistemini sýkýcý bulduklarýný göstermektedir. Öyleyse, eleþtirel düþünme ve sorgulamaya
dayanan, öðrenci merkezli bir iktisat eðitimi ile öðrencilerin derse katýlýmlarý ve baþarý durumlarýnýn klasik iktisat eðitimine kýyasla daha yüksek
seviyeye gelmesi beklenmektedir.
7. Matematik, iktisat bilimi açýsýndan, Ýngilizce, Fransýzca veya Almanca gibi
bir dildir. Diðer dillerden farklý olarak, iyi iktisat bilmek için iyi matematik
bilmenin sayýsýz yararlarý vardýr. Ayný þekilde, Ýngilizce de bilmek iktisat
bilimini öðrenmek ve iktisat yazýnýný takip etme açýsýndan çok yararlýdýr.
30Ýnternet kullanýmýndan, projelerden, ödevlerden, grup çalýþmasýndan, habersiz sýnavlardan yararlanýlabilir..
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Çünkü artýk iktisatta kayda deðer söyleyecekleri olanlar çoðunlukla
Ýngilizce söylemektedirler.
Bu lisanlar öðretilmelidir. Ama bu lisanlarýn bir amaç deðil, araç olduklarýný akýldan çýkarmamak gerekmektedir. Çünkü amaç ve aracý
karýþtýrdýðýmýzda, amaç olan iktisat ikinci planda kalýp araç olan matematik ve Ýngilizce gibi diller amaç haline gelmektedir.
8. Sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinler iktisadýn çok önemli tamamlayýcýsý
durumundadýrlar. Özellikle, psikoloji, deneysel iktisadýn alt yapý taþlarýndan biri halindedir. Lisans düzeyinde deneysel iktisat aslýnda mikro iktisat
öðretmek için kolay bulunamayacak malzemelerle doludur. Ýnter-disipliner bir eðitim öðrencinin birbiriyle ilgili çeþitli konular arasýnda baðlantý
kurmasý, birbiriyle çeliþen tamamen farklý konularý sentez haline getirmesi açýsýndan fayda saðlamaktadýr.31
9. Lisans düzeyinde staj yapma zorunluluðu getirilmeli ve öðrenciler ekonominin uygulama alanlarý olan iþyerlerinde staj yaparak kendilerine
öðretilen bilgiler ile uygulama alanlarý arasýndaki baðlarý da bizzat yaþayarak gözlemlemelidirler.

31Jill L. Caviglia-Harris, "Ýntroducing Undergraduates to Economics in an Ýnterdisciplinary Setting",
Journal of Economic Education, Summer 2003, Volume:34, p.195.
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