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Önsöz

Eğitim sistemimiz yapılan işin neye yarayacağını anlatmak yerine 
ezber üzerine kurulduğu için çoğumuz konuları bildiğimiz hal
de bunlar arasındaki ilişkileri kurmakta ve dolayısıyla analiz yap
makta zorlanıyoruz. 

Ekonomi okumuş olmak ekonomi konularını analitik olarak 
değerlendirme yeteneğini otomatik olarak kazandırmaz. Birçok 
kişi, ekonomi okumuş olsa da faiz ile enflasyon, büyüme ile istih
dam arasındaki ilişkileri kuramaz. Hatta daha kötüsü bu ilişkile
ri ters kurar yani nedensonuç ilişkilerini birbirine karıştırır. Bu 
tür ilişkileri ters kuranlar karar alma noktalarındaysa yanlış teşhis 
koyup yanlış tedavi uygulayan doktorun durumuna düşer. 

Bu kitabın temel amacı ekonomik konuları analiz etmenin, 
ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri doğru kurabilmenin 
yollarını göstermektir. Kitabı okuduktan sonra daha önce anladı
ğınızı düşünseniz de analiz edemediğiniz birçok ekonomik konu
da analiz yapmaya, doğru dürüst ilişkilendiremediğiniz değişken
ler arasındaki ilişkileri kurmaya başladığınızı göreceksiniz.

Kitaptaki her bir bölümün sonuna bölümdeki konulara ben
zer konulara ilişkin olarak bloğumda yazdığım yazılara okurlar
dan gelen yorumların bazılarını ve onlara verdiğim yanıtları da 
ekledim. Böylece okurun konuya nasıl baktığını da yansıtmayı 
amaçladım. Bu yorumların ve yanıtların bir örneğini aşağıda su
nuyorum.

Kitabı yayınevine göndermeden önce okuyup önerilerini pay
laşan Onur Ceylan ve Doğkan Aygün’e, kitaplarımın hazırlan
masında her zaman desteklerini gördüğüm Ömer Erduran, Öner 
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Ciravoğlu, Emrah Apaydın, Nezahat Arslan, Hatice Taş ve diğer 
Remzi Ki ta bevi çalışanlarına şükranlarımı sunarım.

Okur YOrumları ve Yanıtlar

Okur Yorumu-Hocam, KPSS vb. sınavlara tepkili misiniz? 
Bugün, benim gibi birçok mezunun hayalindeki Devlet kad
roları için en önemli basamak bu sınavlar. Ben yorumlarınıza 
dikkat ediyorum da KPSS’ye ve diğer sınavlara yönelik sanki 
biraz tepkilisiniz öneri yapmıyorsunuz, yapmam diyorsunuz. 
Özel bir sebebi var mı?

Mahfi Eğilmez-Sınavlara değil, insanların sınav kazanmaya göre 
yetiştirilmesine tepkiliyim. Çünkü o zaman sorgulama, analiz 
vb. gelişmiyor, sadece ezbercilik gelişiyor. O da bir süre sonra 
unutulup gidiyor, geriye bir şey kalmıyor.
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birinci bölüm

Analizin Temel Taşları

1.1. AnAliz vE AnAlitik DüşünME 

Yunanca kökenli bir kelime olan analiz; parçalama, gevşetme an
lamına gelir. Analiz, veriler veya bilgiler arasındaki ilişkileri göre
bilmek ve bunlar arasındaki nedensonuç ilişkilerini ortaya koya
bilmek için bu verileri ve bilgileri parçalarına ayırarak sistematik 
bir biçimde inceleme ve değerlendirme eylemidir.

Çoğu kez bakıp anladığımızı sandığımız şeylere sadece bakmış 
olduğumuzu ama gerçekte işin özünü anlamadığımızı fark ede
meyiz. Konuya baktığımızı ama anlamadığımızı ancak o konuyla 
ilgili bir soruya yanıt veremediğimiz zaman fark ederiz.

Enflasyon verisi her ay açıklandığında çoğumuz “Enflasyon 
artmaya devam ediyor” ya da “Bu ay enflasyonda bir gerileme ol
muş” deyip geçeriz. Çok azımız enflasyondaki düşüş ya da yük
selişin ardında neler olduğunu merak edip analize tabi tutarız. 
“Enflasyon bu ay düşük çıkmış neden acaba?” diye bir soru so
rulduğunda birçoğumuz açıklanan oranlara inanmadığını, ba
zılarımız oranlarla oynanmış olabileceğini söylerken, bazıları
mız enflasyonu ölçmekte kullanılan sepetteki mal ve hizmetle
rin güncelliğini kaybetmiş şeyler olduğunu düşünür. Aramızdan 
pek azı kurlarda bir değişiklik olup olmadığına, gıda maddele
ri arzında artış ortaya çıkıp çıkmadığına, mevsim değişikliğin
den kaynaklanan fiyat değişiklikleri olup olmadığına, indirim
li satışların söz konusu olup olmadığına bakarak yorum yapma
yı dener. 
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Analitik düşünmenin aşamalarını analiz tanımına göre belir
leyebiliriz: (1) Bütünü parçalarına ayırarak tek tek parçaları ele 
alıp incelemek. (2) Ayrılmış parçaları anladıktan sonra onları tek
rar bir araya getirip bütünü bir de bu gözle incelemek. 

Bir ormanda ağaçlar arasında yayılmış bir hastalık olduğu
nu düşünelim. Ormanın geneline baktığımızda bir şey göremiyor 
olabiliriz. Bu durumda yapılacak şey ağaçları tek tek incelemektir. 
Ormanın büyüklüğü bunu yapmamızı imkânsız kılıyor diyelim. 
Burada olaya rastgele başlarsak ormanı elden geçirmemiz yıllar
ca sürebilir ve bu arada hastalık yayılabilir. Buna karşılık konuya 
analitik bir yaklaşım yaparsak ormandaki ağaçları gruplandırıp 
her bir gruptan birkaç ağacı incelemek yoluyla hastalığın ne ölçü
de yaygınlaştığını anlamış oluruz. Ormanda A, B, C, D ve E ola
rak 5 çeşit ağaç türü olduğunu varsayalım. Bu aşamada bu grup
lardan üçer ağacı inceleyip hastalığın B grubundaki ağaçlarda ol
duğunu saptadığımızı düşünelim. 

Bu durumda önce yukarıda değindiğimiz (1) numaralı aşa
mayı gerçekleştirmiş parçaları incelemiş oluruz. Bu aşamadan 
sonra (2) numaralı işe girişmemiz ve parçaları bir araya getire
rek çalışmamız gerekir. Öncelikle hastalığın bulunduğu B gru
bunu oluşturan ağaçların tedavisine girişmek, sonra da A, C, 
D ve E gruplarını oluşturan ağaçlardan örnekleme yoluyla se
çilen onar ağaç üzerinde inceleme yaparak B grubundaki ağaç
larda görülen hastalığın bu ağaçlara da yayılmış olup olmadığı
nı araştırmak. 

Çoğu kişi belirli bir bilgi ve mantık temeli olmadan ana
liz yapmanın zorluğu karşısında hemen komplo teorilerine sa
rılır. Bu çok rahatlatıcı bir çözümdür. Doğruluğunun araştırı
lıp ortaya konması çoğu kez mümkün olmadığı için de kabul 
görebilir. Ne var ki bu yolla gerçeği bulmak söz konusu olmaz. 
Oysa bizim amacımız olayların altında yatan gerçekleri bul
mak, açıklamak ve bunları bir model çerçevesine yerleştirmek
tir. Bunu yapmamızın nedeni ise kurduğumuz modeli karşıla
şacağımız benzer olayların çözümünde yardımcı olarak kulla
nabilmektir. 
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1.2. şEytAn AyrıntıDA SAklıDır

Sir Arthur Conan Doyle’un ünlü roman karakterlerinden Dr. 
Watson, Sherlock Holmes’e çok dikkatli ve iyi bir gözlemci oldu
ğunu, kendisinin de aynı şeylere baktığı halde onun kadar iyi gö
remediğini söyler. Aralarında şöyle bir konuşma geçer:

Dr. Watson: “Seni akıl yürütürken dinlediğimde, konu bana 
da o kadar komik derecede basit geliyor ki, bunu kendim 
de rahatça yapabilirmişim gibi hissediyorum, oysa bana iz
lediğin yolu tamamen açıklayana kadar akıl yürütmenin 
her bir aşamasında afallayıp kalıyorum. Oysa ben de göz
lerimin seninkiler kadar iyi gördüğünden eminim.” 

Sherlock Holmes: “Sen de görüyorsun ama gözlem yapmıyor
sun. Örneğin, girişten bu salona çıkan merdiveni sen de 
defalarca görmüşsündür.” 

Dr. Watson: “Pek sık.” 
Holmes: “Ne kadar sık peki?” 
Dr. Watson: “Herhalde yüzlerce kez gördüm.” 
Holmes: “Peki, o zaman o merdivende kaç basamak var?” 
Dr. Watson: “Kaç basamak mı? Bilmem.” 
Holmes: “Aynen öyle, gözlemlemedin çünkü. Ama gördün. 

Benim de demek istediğim bu. Oysa ben on yedi basamak 
olduğunu biliyorum, çünkü merdiveni hem gördüm hem 
de gözlemledim.”

Merdivendeki basamakları saymak ne işe yarar diye sorabilirsi
niz. İşte o noktada “şeytan ayrıntıda gizlidir” sözünü hatırlamak
ta yarar var. Bir konuyu analiz edeceksek onun bütün ayrıntılarına 
girmemiz gerekir. Aksi halde gözden kaçan bir ayrıntı bizi bambaş
ka yollara sürükleyebilir ve vardığımız sonucun yanlış çıkmasına 
neden olabilir. O nedenle bir konuyu ele alırken bütün ayrıntılara 
dikkat etmek, verileri ve bilgileri defalarca elden geçirmek gerekir. 

Ayrıntılara dikkat etmeyen bir analistin gördükleriyle ayrıntı
lara dikkat eden bir analistin gördükleri farklıdır. Bütçe sonuçla
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rına bakan ve analiz sonuçlarını açıklayan iki iktisatçı düşünelim. 
Açıklamaları şöyle olsun:

Birinci iktisatçı: “Gelirler enflasyon kadar artarken, giderler 
enflasyondan biraz daha fazla artmış, bütçe açığı bu yıl 30 milyar 
lira olmuş. Bu açık, borçlanmayla karşılanmış.” 

İkinci iktisatçı: “Gelirler enflasyon kadar artarken, giderler 
enflasyondan biraz daha fazla artmış, bütçe açığı bu yıl 30 milyar 
lira olmuş. Bu açık, borçlanmayla karşılanmış. Buna karşılık büt
çe faiz dışı fazla vermeye devam ettiği için borçlanma düzeyi de 
gerilemeye devam etmiş.” 

Bu iki yorum arasında küçük bir fark var: İkinci iktisatçı bize 
bütçenin faiz dışı fazla vermeye devam ettiği için borçlanma dü
zeyinin gerilediğini anlatıyor. Bu bilgiden hareketle biz, bu şekilde 
faiz dışı fazla vermeye devam edilirse gelecekte borçların ve dola
yısıyla faiz ödemelerinin azalacağı ve bütçe açığının da düşeceği 
sonucunu çıkarabiliriz. İlk iktisatçı konuyu durağan olarak analiz 
ederken ikinci iktisatçı ayrıntılara da bakarak dinamik bir analiz 
yapıyor ve bize bütçenin geleceği hakkında fikir veriyor. 

Ekonomi biliminde analiz yaparken ayrıntılar, gizli kalmış 
gerçekler bazen de gözümüzün önünde durduğu halde görüp de 
fark etmediğimiz şeyler son derecede önemlidir. Bazen küçücük 
bir ayrıntının atlanması bizi tümüyle yanlış sonuçlara götürebi
lir. Maurice Leblanc’ın ünlü roman karakteri Arséne Lupin şöyle 
diyor: “En gizlenmiş şey gözümüzün önünde duran şeydir. Hep 
gizli yerlere bakarız ama gözümüzün önünde durana bakmayız.” 
Benzer bir söz de Sherlock Holmes’e aittir: “Sadece akılsız bir fa
re bir kedinin yatağına saklanır ve sadece zeki bir kedi oraya bak
mayı akıl eder.” 

1.3. BiliM 

Bilim kelimesi (science) Latince bilgi anlamına gelen (scienta) söz
cüğünden türemiştir. Bilim, evren ile ya da evrendeki varlıklarla ve 
olaylarla ilgili bilgilerden yola çıkarak, evrene veya bu varlıklara 
ve olaylara, deneyle doğrulanabilir açıklamalar getirme çabası ola
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rak tanımlanabilir. Bilimin bu noktada üç önemli özelliğinden söz 
edebiliriz: (1) Bilgi, (2) Deneyle doğrulama, (3) Açıklama çabası. 

Bilim başlıca iki alana ayrılır: (1) Doğa bilimleri ya da fizik bi
limler (evren ve doğa üzerindeki çalışmaları kapsar), (2) Sosyal 
bilimler (insan ve toplum davranışları üzerine yapılan çalışma
ları kapsar). 

Bizim uğraşı alanımız ekonomi bilimidir. Ekonomi bilimi, 
insanın doğa, insanın insan, insanın toplum ve insanın mal ve 
hizmet ile olan ilişkilerini konu alır. İnsanın doğa ile ilişkisi ken
disini üretimde gösterir. İnsanın insan ile ilişkisi kendisini ticaret 
gibi ya da mali hizmetler gibi alanlarda gösterir. İnsanın toplum
la ilişkisi kendisini örneğin çalışma yaşamında gösterir. İnsanın 
mal ve hizmet ile olan ilişkisi de örneğin tüketim, yatırım gibi 
alanlarda ortaya çıkar. Ekonomi bilimi insan ve toplum davra
nışları üzerine kurulu bir bilim olduğu için sosyal bilimler ara
sında kabul edilir. 

Bilimin amacı gerçeğin bir modelinin ortaya konulmasıdır. 
Buradaki kritik soru şudur: Ortada bir gerçek varken bunun mo
delini niçin ortaya koymaya çalışırız? Gerçeği bir model çerçeve
sinde ortaya koymamızın iki nedeni var: (1) Gerçeğin karmaşık 
görüntüsünü soyutlamalarla basitleştirip, onun anlaşılırlığını ko
laylaştırmak, (2) Her defasında karşımıza çıkan olayı yeniden an
layıp açıklamaya çalışmak yerine elimizdeki modele bakarak onu 
çözümlemeye gitmek. 

Bu iki konuya iki örnek verelim. İlk olarak gerçeğin karmaşık 
görüntüsünden soyutlanarak basitleştirilmiş bir model çerçevesin
de ekonomik büyümeyi ele alalım. Bir ekonomide her yıl on binler
ce mal ve hizmet üretilir. Bunların her birinin piyasa fiyatı cinsin
den nihai değerleri alınıp toplanır ve gayrisafi yurtiçi hasıla (üre
tim yönünden) hesaplanmış olur. Bir yılın GSYH’si önceki yılın 
GSYH’sinden büyükse, ikisi arasındaki farkın ilkine bölünmesiyle 
ortaya çıkan orana, nominal ekonomik büyüme denir. Bu nominal 
değerden bir yıl içinde yaşanan ortalama enflasyon düşülürse orta
ya çıkan oran reel büyüme oranı olur. İşin içinde on binlerce mal ve 
hizmet ve on binlerce fiyat olduğu için bu görünüm karmaşık bir 






