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Batı kökenli olan Ekonomi sözcüğü “ev” ve “yönetim” kelimelerinden türetilmiştir. Bu anlamıyla 

evi yöneten, çeviren kimse anlaşılmaktadır. Arapça bir kelime olan “iktisat” ise “tutumluluk”, 

“idare etme”, bir anlamda da bir devletin kamuya yarattığı fayda anlamına gelmektedir. 

 

Ekonominin tanımını, çok geniş bir anlamda “kıt kaynaklarla azami fayda üretmek” olarak 

yapmak mümkündür. Dünyada en çok tartışma konusu olan alan ekonomi olduğuna göre 

ekonominin tanımı üzerinde de birçok tartışmaların olmasını normal karşılamak gerekir.  Tek bir 

ekonomi tanımı üzerinde hemfikir olunduğunu söylemek gerçekten mümkün görülmemektedir. 

Her ekonomist ve ekonomi felsefesi üzerinde çalışan akademisyen, ekonomiyi kendi politik ve 

iktisadi görüşü çerçevesine göre tanımlamaktadır. Nobel ödüllü Milton Friedman’ın ekonomi 

tanımı ile, Keynes’in ekonomi tanımları aynı temel iktisadi doktrinden geliyor olsa da çok 

farklıdır. Marx’ın ekonomi tanımının ise çok daha farklı olması kaçınılmaz olmaktadır. Bu 

durumda, daha tanımı üzerinde bile mutabakat sağlanamamış olan bir alana nasıl olur da bilim 

dalı denilebilir sorusu çok sık ortaya atılmaktadır.  

 

Akademik bir çalışma alanının gerçekten bir bilim dalı olup olmadığı sadece ekonomi için değil, 

tıptan hukuğa kadar birçok alanda tartışılmaktadır. Akademik açıdan çalışma alanının bilim alanı 

mı, sanat alanı mı veya disiplin mi olduğu tartışılabilir ve tartışılmalıdır da. Ancak bu 

tartışmaların, bilimin sanattan üstünlüğü gibi anlamsız ve doğru olmayan anlayışlarla 

yapılmaması gerekmektedir. 

 

Ekonominin kendine mahsus kanunları ve teorileri vardır. Ancak bu kanun ve teoriler, her 

dönemde geçerliliklerini sürdüremezler. Bu durum, ekonominin bir bilim dalı olup olmadığı 

tartışmalarına başka bir yön vermektedir. Birçok ekonomist, insanların yaşam tarzının değişken 

olduğunu, ekonomi biliminin de, kaynağının insan olması dolayısıyla, değişken olacağını, 

insanların içinde bulunduğu yaşam tarzına ve zamana göre değişkenlik arz edeceğini ve bu 

durumun da ekonominin pozitif bir bilim olmasına engel olmayacağını söylemektedir. Bu 

duruma örnek olarak klasik ekonomi teorisinin temelini oluşturan Say kanununu verebiliriz. 

Ticaretin takas yolu ile yapıldığı dönemlerde “her arz kendi talebini yaratır” diye özetlenebilecek 

olan bu kanun, paranın satın alma aracı olarak kullanılmasına kadar geçerli idi. Para 

ekonomisinin hüküm sürdüğü zamanımızda ise, arzın istisnai durumlar dışında talebi yarattığını 

söylememiz mümkün olmamaktadır. 

 

Ekonomik şartların ve ekonomi kanunlarının zamana göre değişiklik arz ettiğinin bir diğer örneği 

de, Gresham Kanunu olarak bilinen ve “kötü para iyi parayı kovar” olarak da anılan ekonomi 

kanunudur. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth’in emriyle, o zamanki sırf gümüşten yapılan İngiliz 
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parası olan gümüş Şilini yüzde 40 başka metallerle karıştırarak basan ve piyasaya gizli olarak 

süren kraliçenin ekonomi danışmanı Thomas Gresham, ilk etapta herhangi bir faaliyette 

bulunmadan para arzını artırarak kamu harcamalarını karşılamıştır. Daha sonra tamamı gümüş 

olan Şilinlerin durumu anlayan halk tarafından eritilerek satılması üzerine tedavülde sadece 

karışık metallerden yapılmış Şilinler kalmış, bir başka ifadeyle kötü para iyi parayı kovmuştur. 

Kâğıt paranın ve uluslararası para birimi olan Dolar, Euro gibi para birimlerinin uluslararası 

ödemelerde kullanıldığı günümüz ekonomilerinde yerel paralardan daha değerli olan ve 

enflasyona karşı etkin bir şekilde kullanılabilen bu para birimleri, yerli paralara karşı tercih 

edilmektedir. Bu durumda da Gresham Kanunu’nun tam tersi olan ve günümüz ekonomileri için 

ortaya atılan “iyi para kötü parayı kovar” kanunu geçerli olmaktadır. 

 

Adam Smith, İngiliz düşünce hayatının ekonomi alanında yetiştirdiği ve 19. yüzyıl ekonomik 

düşünce yapısını çok büyük oranda etkileyen Fizyokratizmin en tanınmış ekonomisti olarak 

bilinmektedir. Hiç şüphesiz ki Adam Smith, ekonomiye daha önceki “bırakınız yapsınlar, bırakınız 

geçsinler” ideolojisinin ötesinde yepyeni siyasal bir anlam yükleyerek adeta ekonomi biliminin 

doğuşuna yol açmış, ekonomi biliminin babası ünvanını yüzyıl boyunca taşımıştır. Adam Smith’in 

“Ulusların Zenginliği” isimli meşhur eseri, 1776 dönemi İngiltere’sine göre kaleme alınmıştı. Bu 

tarihlerde İngiliz ekonomisi, hala tarımsal devrim sonrasını yaşıyordu ve henüz sanayi devrimine 

geçilememişti. İngiltere’de üretim ülke çapında küçük atölyelerde tarım ürünlerinin işlenmesi 

şeklinde yapılıyordu. 1700’lü yılların başında İngiltere’nin henüz bir tek sömürgesi bile yoktu. 

Bundan sonraki 50 yıllık dönemde İngiltere’de çok büyük değişiklikler olmuş, 50 yıl içerisinde 

İngiltere büyük bir sömürge imparatorluğuna dönüşmüştü.  

 

Büyük bir ekonomi ve felsefe düşünürü olan Adam Smith’in görüşlerini açıkladığı bu dönemi, 

ticari sermaye çağından sanayi kapitalizmine geçiş dönemi olarak değerlendirmek gerekir. 

Sanayi devrimi, ekonomik ve sosyal açıdan dünyayı büyük ölçüde değiştirmiştir. Hiç şüphesiz ki 

Adam Smith’in “Ulusların Zenginliği” adlı dev eserindeki yaklaşımla sanayi devrimi ile birlikte 

yaşanacak gelişimleri ve hele günümüz ekonomisini analiz etmek mümkün değildir. 

 

Ekonomi teorisyenleri arasında en çok tanınan isimlerden biri olan Thomas Robert Malthus, 

İngiltere’de 1766-1834 yılları arasında yaşamış çok önemli bir nüfus bilimci ve ekonomi politik 

uzmanıdır. Matematikçi ve rahip olan Malthus, İngiltere’nin ilk ekonomi politik profesörü olarak 

da bilinmektedir. Malthus, nüfus artışı konusunda çok önemli kuralları ortaya koymuştur. 

Malthus en çok nüfusun geometrik dizi ile besin maddelerinin artışlarından daha hızlı bir şekilde 

artacağını ve dengenin bazı bireylerin ölümüyle sağlanacağını izah etmesiyle tanınmıştır. 

 

Malthus teorisi yayımlandıktan sonra çok büyük tartışmalara neden olmuştur. Bugün bile hala 

bu tartışmalar sürdürülmektedir. Bazı ekonomistler, bu teorinin bugün bile geçerli olduğunu 

ileri sürmektedirler. Amerika kıtasının keşfi, sanayi devriminin tarım alanında yarattığı büyük 

verim artışı yüzyıl içinde Malthus tarafından tahmin edilen aşırı nüfus artışı karşısında yetersiz 

gıda üretimi sorununun yaşanmasına engel olmuştur. Ancak, ekonomistler bugün bile tarımda 
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azalan verimler kanununun geçerli olduğunu, bir noktadan sonra bu dengenin 

sağlanamayacağını gösteren hesaplamaları yapmaktadır. 

 

Aynı şekilde çağımızın en çok tanınan ekonomistlerinden Keynes’in ve hatta Nobel ödüllü 

iktisatçı Milton Friedman’ın ortaya attığı görüşle çelişen görüşler, bugünkü iktisatçılar tarafından 

ortaya konulmaktadır. 

 

Ekonomi tarihinin en büyük isimlerinden olan ve sosyal bilimlere objektifliği getiren, Marksist 

olmayan bütün felsefelere karşı çıkan, sosyalist ekonomi anlayışının en önde gelen ismi olan 

Karl Marx’ın teorisi de çok büyük eleştirilere uğramıştır. Hegel’in diyalektik mantığı üzerine 

oturtulan Marksist teoriye göre, 20. asırda dünya cenneti olan sosyalist ekonomi yaklaşımının 

hakim olması beklenilmekteydi. İşçi devrimi, yüzyıl bitmiş olmasına rağmen Marx’ın öngördüğü 

şekilde gerçekleşmemiştir. Gerçekleşen tek devrim Rusya’da olmuştur ve bu  devrimi de işçiler 

değil köylüler gerçekleştirmiştir. Marksist teori, sonuçları itibariyle hala tartışılmaktadır. Karl 

Marx, sentez olarak işçi sınıfının iktidarı olan cennetin sonrasında diyalektik mantık gereği  nasıl 

bir antitez ve sentezin ortaya çıkacağı konularını göz ardı etmesiyle de akademisyenler 

tarafından eleştirilmiştir.   

 

Yukarıdaki örneklerle ifade edildiği üzere iktisadi görüş ve teoriler, günümüze kadar değişik 

şekillerde var olmuştur ve olacaktır. Ekonominin tanımı da toplumsal yapıya, zamana ve tanımı 

yapan ekonomiste göre farklılık arz etmeye devam edecektir. Bu tartışmaların ışığı altında 

ekonominin, bir bilim dalı olduğunu açık bir şekilde ifade edebiliriz. Ekonomi bilimi, fizik, 

matematik, mühendislik bilimleri gibi her yerde aynı sonuçları veren teorileri ve kanunları olan, 

kesin neticelerle ifade edilebilen bir bilim dalı değildir. Bununla beraber son dönemlerde 

ekonomi bilimi, kontrollü bir ortamda toplanan verilerin ve ilişkilerin daha kantitatif bir şekilde 

analiz edilebildiği deneysel bir bilim dalı olarak gelişmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomi 

bilimi konusunda yeni bir tanım olan “Deneysel Ekonomi” alanında önemli akademik 

gelişmelerin görüleceği beklenilmektedir.  

 

 


