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Sunuş

“İşaya Üşür’ü nasıl bilirsin?” İkimizi de tanımayan bir “müstantik” tarafından
sorulsaydı şöyle yanıtlardım: Önce öğrencim, sonra kardeşim, meslektaşım, yakın
dostum olarak elli yıldır tanırım. Mümtaz, devrimci bir aydın, olağandışı bir öğret‐
men ve Türkiye’de Marksist politik iktisadın önde gelen temsilcilerinden biridir…
Bu özelliklerinden tümüne bu sunuş yazısında değinemem. Bana söz
verdiği ve kaleme almakta olduğu anıları yayımlandığında, imkân bulursam,
ben de, “İşaya Üşür’le Yıllar” başlığını taşıyan, çok daha farklı, kişisel bir ya‐
zıyı kaleme alırım.
Burada, yukarıda değindiğim özelliklerinden sadece birisi, İktisatçı İşaya
Üşür üzerinde duracağım ve bazı çalışmalarını örnek alacağım.
İktisatçı Üşür, meslek hayatı boyunca iki alanda yoğunlaştı: İktisadî dü‐
şünceler tarihi ve iktisat tarihi… Bunlar, özellikle Anglo‐Sakson ana‐akım iktisat
eğitiminde ve yayınlarında giderek marjinalleşen iki alandır. Batı üniversitele‐
rinin pek çoğunda iktisat öğrencileri, İşaya’nın iktisatçılığına damgasını vur‐
muş olan iktisadî düşünceler tarihi ve iktisat tarihi derslerini görmeden; hatta
bunları seçebilmek imkânından dahi yoksun olarak lisans diplomalarını ala‐
bilmektedir.
Burjuva iktisadı için, eski iktisat doktrinlerinin güncel işlevleri son bul‐
muştur. Geçmiş iktisat düşüncelerinin bir bölümü, economics diye adlandırılan
yerleşik iktisadın öncülleridir. Bugünkü ana‐akımı temsil eden neoklasik sentez,
iktisat disiplininin “son sözü” anlamına geldiği için özgün biçimleriyle bu
öncüller dahi önemlerini yitirmiştir. Bugünkü senteze aykırı, uyumsuz “eski,
ölü, yanlış doktrinler” ise, kimsenin uğramadığı, uzak durulması ehven olan
“mezarlıklar” gibidir.
İşaya Üşür ise, geçmiş doktrinlerin yattığı “mezarlıklar” için “zarif” sıfa‐
tını kullanıyor. Onlara bugün için de büyük değer veriyor: “Aralarında geçit‐
ler mevcuttur… [Bazılarında] değerli hazineler barınmaktadır… [Bunları]
teşhis etmek; bazılarını parlatıp ön sıralara yerleştirmek; sahih mücevherlerle
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sahtesini ayırabilmek… mezarlıklar bekçisinin işidir.” (“Ekonomi Politik: Zarif
Mezar Taşları”)
İşaya Üşür, işte, bu anlamdaki “mezar bekçiliğini” üstlenen bir iktisatçı
oldu. “Sahte ve sahih” mücevherleri ayrıştırmayı görev bildi. Bugün yaşayan,
dünyamızın doğru kavranmasında veya yanlış algılanmasında rol oynayan
iktisat akımlarını ayrıştıran özellikleri belirtti; atalarının hangi mezarlarda
yattığını açıkladı. “Evlâdı” tanımak için “ataları” bilmemiz gerektiğini öğretti.
Örneğin bu sayede bazı eleştirel iktisatçıların dahi görmezlikten geldiği (ve
bence bugün için de önem taşıyan) neoklasik ve Avusturya okulları arasındaki
farklılığa dikkat çekti.
Kavramsal özensizliğin yanlış iktisat öğretimine yol açacağına ilişkin par‐
lak bir örnek arayanlara, İşaya Üşür’ün, “Bazı Ders Kitaplarında Yer Alan İsabet‐
siz Bir Kavramlaştırma Üzerine Teşrihî Bir Not” makalesini tavsiye ederim. Ne‐
oklasik doktrinin iktisat anlayışında stratejik önem taşıyan istek (arzu) kavra‐
mı yerine ihtiyaç terimini kullanan Türkiye’den çok sayıda neoklasik meslek‐
taşına kibarca “şerh” düşüyor. Anlayanlar için aslında bir uyarıdır: Neoklasik
doktrini, bu terminolojiyle anlatamazsınız; bu yanlış doktrinin dahi hakkını veremez‐
siniz… Meramı budur; ama İşaya, “zarif” bir mezar bekçisi olduğu için, özgün
kaynaklara referans vererek hatayı göstermekle yetiniyor. Bu “zerafet” nede‐
niyle de muhatapları bu kritik eleştiriyi suskunlukla ört‐bas ediyorlar.
İşaya Üşür için politik iktisat kuramları ile iktisat tarihi arasında yakın ve
karşılıklı ilişkiler vardır. Elbette iktisatçılar, yaşadıkları ortam ve tarih tarafın‐
dan etkilenirler; Üşür de “mezar taşları”nı incelerken bu bağlantıları göster‐
mektedir. Ancak, daha da önemlisi, tarih öykücülüğünün ötesine giden analiz‐
lerde, iktisat kuramının bir “gözlük” olarak oynadığı roldür.
Üşür’ün iki çalışması örnektir. Birincisi Maurice Dobb’un Kapitalizmin
Gelişimi Üzerine İncelemeler kitabında yer alan “takdim” yazısıdır: “Geçiş
Tartışmaları: Bir Takdim”. Diğeri ise bir makale: “Burjuva Devrimleri Bağlamında
Onyedinci Yüzyıl İngiliz Devrimi”.
İşaya Üşür, bu çalışmalarında, artı‐değer kuramının, kapitalizme geçişi
çözümleyen tarih çalışmalarına ışık tutan kritik işlevini ortaya koymuştur.
Marksist iktisat tarihçileri, Ortaçağ’ın sonunu, (sistematik de olsa) betim‐
lemenin ötesine gitmeyi ve bir yeni toplumsal sistem olarak kapitalizme geçiş so‐
runsalı içinde çözümlemeyi üstlenmişlerdir: Kapitalizme geçişi belirleyen veya
tanımlayan etken nedir? Bu soruyu ticaret veya üstyapı alanlarına bakarak yanıt‐
layanlar, betimleyici olguların kalabalığı içinde kaybolurlar. İşaya Üşür ise
çalışmalarında Marksist kuramın temel önermesini izlemeyi yeğliyor; üretim
ilişkilerindeki dönüşümlerden hareket ediyor; bunların bünyesinde yer alan
sınıf karşıtlıklarının, mücadelelerinin belirleyici rolünü vurguluyor. Böylece
de, incelediği yazında, geleneksel Marksist tezleri savunan iktisatçılarla aynı
safta yer alıyor.
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Osmanlı toplum düzeni, sanayi devrimi, sanayileşme biçimleri ve türleri
üzerindeki çalışmaları da ana hatlarıyla aynı yaklaşımı izlemiştir.
İşaya, az yayın yaptı; bu yüzden bilimsel birikiminin, parlak, analitik ze‐
kasının pek azını okurlarına taşıdı. Ondan daima daha fazla yazmasını, ya‐
yımlamasını istedim. Gayet iyi biliyorum ki, öğretmenliğe tutkunluğu onu
kısıtladı.
Şimdi telafi zamanı geldi. İktisadî Düşünce Tarihi ders notları kitaplaştırıl‐
mak için İşaya’yı beklemektedir. Bu notları yayımlaması için defalarca ısrar
ettim; burada yazılı olarak tekrarlıyorum. Bu kitap, Türkiye’nin iktisat öğren‐
cileri için önemli bir boşluğu dolduracaktır. Politik iktisadın bir bilgesi olan
İşaya Üşür, bu görev için ideal adaydır.
Elli yıllık yakın dostum, meslektaşım İşaya Üşür’e uzun, verimli, mutlu
emeklilik yılları dilerim.
Korkut Boratav
Aralık 2017
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Önsöz

İşaya Hoca’ya bir armağan olarak hazırladığımız bu derleme bizler açısından
Hocamıza, ödenmesi hiç de kolay olmayan, vefa borcumuzun küçük bir karşı‐
lığıdır aynı zamanda. Lisans eğitimimizden bu yana Hocamızdan, iktisat yanı
sıra ve daha da önemlisi hayata dair öğrendiklerimizin paha biçilmez değeri
karşısında bizim yaptığımız, yazılarıyla bize destek veren arkadaşlarımız ve
hocalarımızın da katkılarıyla, sadece küçük bir armağan niteliğinde.
İşaya Üşür ismi ile Türkiye akademiyasında, iktisat başta olmak üzere
sosyal bilim alanında, bir yönüyle temas etmemiş kişi hemen hemen yok gibi‐
dir. Bunun farkında olmakla birlikte biz bu derlemede Hoca’nın formel an‐
lamda eski öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçladık. Yazarlarımızın, Metin
Hoca ve derlememize Sunuş yazma lütfunu gösteren Korkut Hoca dışında,
tamamı Hoca’nın çeşitli düzeylerde eski öğrencilerinden oluşmaktadır.
“Ekonomi Politik: Zarif Mezar Taşları” başlığını ise İşaya Hoca’nın Prak‐
sis Dergisinde aynı başlıkla yayınlanan makalesinden ödünç aldık. “Mezar
taşlarını okumayı bilmek gerek” veciz sözü aslında günümüz iktisat yazınında
ya da yerleşik iktisattaki temel sorunu son derece sade ama bir o kadar da
çarpıcı bir şekilde ortaya koymakta. Aslında bir çığlıkla karışık bir uyarı İşaya
Hoca’nın yazdıkları. Aynı M. Blaug’un “Lütfen bizler de iktisatçıyız” haykırı‐
şında olduğu gibi. Bu derlemede yer alan çalışmalar bu perspektiften kaleme
alınmıştır.
Derlememiz hocamızın hocası, daha doğru bir tabirle hocaların hocası
Korkut Boratav Hoca’nın Sunuş yazısı ile başlıyor. Sunuş yazısında Korkut
Hoca, İşaya Üşür’ün yazılarından hareketle, onun iktisadi düşünce ve iktisat
tarihine katkısını ele almıştır. Korkut Hoca Sunuşunu, İşaya Hoca’yı memleke‐
timizde büyük eksikliği olan iktisadi düşünce tarihi ders kitabını yazma çağrı‐
sı ile sonlandırmıştır.
Sunuş yazısını takip eden yazı Metin Sarfati tarafından kaleme alındı.
“Spinoza, Zenginleşme ve Ekonomi Politiğin Keşfi” başlığını taşıyan çalışma‐

11

da Sarfati, zenginleşmenin bilimi olarak Ekonomi Politiğin nasıl keşfedildiğini
ele almıştır. İnsan isteği, ihtirasları ve tutkularının zenginlik arayışına yönel‐
mesini Spinozyen felsefe çerçevesinde tahlil etmiştir.
Ahmet Arif Eren’in “Klasik Ekonomi Politikte Emek Değer Kuramı” baş‐
lıklı çalışması kitabın ikinci yazısını oluşturmaktadır. Eren, çalışmasında, ikti‐
sadi düşüncelerin katı çekirdeğini oluşturan değer teorisindeki değişmelerin
izlerini tarihsel‐toplumsal koşullarda aramıştır. Bu bağlamda Aristo ve Aqui‐
nas çerçevesinde Adil fiyat düşüncesini incelemiş ve Smith ve Ricardo üzerin‐
de yükselen Klasik emek değer kuramına adil fiyat düşüncesinin yansımaları‐
nı değerlendirmiştir.
Servet Akyol tarafından kaleme alınan “’Heretik’ bir Gelenek olarak Ra‐
dikal Politik İktisat” başlıklı çalışma kitabın üçüncü yazısıdır. Akyol neoklasik
iktisadın tahakkümünün alternatif yaklaşımları görünmez kıldığından hare‐
ketle Ortodoks‐Heterodoks ayrımına dayanarak Radikal İktisat ekolünü ince‐
lemiştir. Radikal İktisadın tarihsel ve teorik köklerini değerlendiren Akyol,
Radikal İktisadın hem akademik hem de toplumsal mücadelelere katkı sağla‐
ma konusunda entelektüel ve politik esin kaynağı olarak varlığını sürdürdüğü
iddiasındadır.
Altuğ Yalçıntaş tarafından kaleme alınan “Mehmet Selik ve Fikri Hınç
Üzerine” başlıklı çalışma derlemenin dördüncü yazısını oluşturmaktadır. Fikri
hıncın toplumsal nedenleri olduğu hipotezinden yola çıkan Yalçıntaş, Mehmet
Selik’in yazılarını evrimci toplumsal epistemoloji ile incelemiş; Türkiye’deki
akademik tartışmaların ulusal sınırlar içinde kalmasını bir tür fikri milliyetçi‐
liğe bağlamıştır. Türkiye’deki ortodoksi karşıtı iktisadi kuramın Mehmet Se‐
lik’siz anlaşılamayacağı tespitinde bulunmuştur.
Derlemenin beşinci yazısı Mesut Sert’in imzasını taşımaktadır. “Eleştirel
bir Gelenek Olarak ‘Mali Sosyoloji’: İmkanlar ve Sınırlılıklar” başlıklı çalışma‐
sında Sert, yerleşik Maliye’nin sorunları teknik bir şekilde ele alan yaklaşımı
karşısında Maliye’yi tarih ve toplumla ilişkisi içinde inceleyen Mali Sosyolo‐
ji’nin sunduğu bu imkana karşın özellikle devleti ele alış biçimi açısından taşı‐
dığı sınırlılıkların altını çizerek; sorunları ekonomi politiğin sunduğu kavram‐
lar seti ile yeniden tanımlamanın gerekliliğini vurguluyor.
“Sosyal Piyasa Ekonomisinin Öncülleri” başlıklı çalışmasında Hülya Der‐
ya, ordo‐liberalizmin tarihsel, toplumsal ve teorik köklerini incelemiştir. Al‐
manya özelinde sosyal piyasa ekonomisi tartışmalarını Eucken ve Armack’ın
görüşleri bağlamında değerlendirmiş, kuralsız bir piyasa yerine sosyal piya‐
sanın gerekli olduğunun altını çizmiş ve sosyal piyasa kavramının şekillenme‐
sinde Eucken’in ekonomik yaklaşımı, Erhard’ın politik yaklaşımı ve Ar‐
mack’ın ise Sosyo‐ekonomik yaklaşımı inşa ettiklerini belirtmiştir.
M. Kemal Doğru ve Kamil Sertoğlu tarafından kaleme alınan “Sanayi 4.0:
Yeni Bir Sanayi Devrimi mi?” başlıklı çalışma kitabın yedinci yazısını oluş‐
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turmaktadır. Doğru ve Sertoğlu Sanayi devrimi/devrimleri tartışmasından
hareket ederek, tarihsel bir perspektifle sanayileşme sorununu ele almışlardır.
Teknolojik gelişmelerin toplumsal ve tarihsel bağlamına dikkat çekmek çalış‐
malarının temel izleğini oluşturmaktadır.
“ABD versus Çin: Sistemin Yeni Santoru Üzerine” başlıklı çalışmalarında
Yeliz Sarıöz Gökten ve Kerem Gökten, Çin’in ABD’ye rakip, yeni bir hegemon
olup olmadığı konusunu tartışmışlardır. Çalışmada Çin’in küresel sisteme
eklemlenme süreci incelemişler, 2008 krizi sonrasında Çin ile ABD arasında
simbiyoz bir ilişki olduğunu iddia etmişlerdir. Buradan hareketle Çin’in dün‐
ya kapitalist sistemi için bir tehdit olmadığının altını çizmişlerdir.
Derlemenin dokuzuncu ve son yazısı Orhan Şimşek tarafından kaleme
alınmıştır. “Çin Dış Yatırımlarında Artan Çeşitlilik Ve Yeni İpek Yolu Ekono‐
mik Kuşağı” başlıklı çalışmasında Şimşek, Çin dış yatırımlarının evrimini
incelemiş ve devlet kapitalizmi modeli ile küresel ekonomi ile bütünleşen
Çin’in sadece yabancı sermaye çekerek değil, ihraç ederek de küresel kapita‐
lizmdeki gücünü pekiştirdiğini iddia etmiştir. Çin öncülüğünde neoliberal
olmayan bir kapitalist modelin yayılma ihtimali olduğunu savunmuştur.
Bu armağanın ortaya çıkmasında bizleri yalnız bırakmayan, yazılarıyla
katkı sunan tüm yazar arkadaşlarımıza ve hocalarımıza teşekkür etmek isteriz.
Son bir söz olarak; İşaya Hoca’nın rahle‐i tedrisinden geçmiş olmanın mutlu‐
luk ve gururunu tüm hayatımız boyunca taşımakla birlikte bunun yüklediği
sorumluluğun da farkındayız. Bu çerçevede yaptığımız ve yapacağımız hata‐
ların sorumluluğunun yalnızca bize ait olacağı açıktır.
Ahmet Arif Eren – Mesut Sert
Mart 2018
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Yazarlar Hakkında

Metin SARFATİ
İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde okudu. Doktorasını İstanbul Üni‐
versitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgi‐
ler Fakültesi Fransızca Bölümü’nde İktisadi Düşünce Tarihi profesörü olarak
görev yapmaktadır. Ekonomi Politiği, disiplinlerarası bir perspektifte, özellik‐
le felsefe ve siyaset felsefesi kavşağında analiz etmeye çalışmaktadır. Bu içe‐
rikteki çalışmalarını son zamanlarda Spinozacı bir perspektifte yürütmektedir.
Ahmet Arif EREN
Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sırasıyla İktisat (Ankara Üniversite‐
si), Uluslararası İktisat (Gazi Üniversitesi) ve İktisat (Hacettepe Üniversitesi)
alanlarında tamamlamıştır. 1999‐2013 arasında Gazi Üniversitesi İİBF iktisat
bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış, 2013‐2015 arasında Artvin
Çoruh Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde yardımcı doçent olarak görev al‐
mıştır. Şu anda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Maliye bölümünde
öğretim üyesidir. İktisadi düşünce tarihi, İktisat tarihi ve Politik iktisat alanla‐
rında çalışmaları bulunmaktadır.
Servet AKYOL
Hacettepe Üniversitesi maliye bölümünden mezun olan yazar, Gazi Üniversi‐
tesi iktisat bölümünde doktorasını tamamlamıştır. Halen Akdeniz Üniversitesi
Maliye Bölümünde çalışmaktadır. Çalışma alanları Türkiye ekonomisi, Hete‐
rodoks iktisat ve maliye politikası üzerinedir.
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Altuğ YALÇINTAŞ
Lisans eğitimini 1998ʹde Ankara Üniversitesi SBF İktisat Bölümü’nde, yüksek
lisansını 2001 yılında Ankara Üniversitesi SBE İktisat Anabilim Dalı’nda, dok‐
torasını ise 2009 yılında Erasmus Üniversitesi Rotterdam’da İktisat ve Felsefe
alanında tamamlamıştır. Routledge ve Palgrave Macmillan gibi uluslararası
yayınevlerinden çıkmış uluslararası kitapları, American Journal of Economics
and Sociology, Journal of Philosophical Economics ve Review of Social Eco‐
nomy gibi uluslararası dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Halen Ankara
Üniversitesi SBF İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
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