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1988 yılında Margarethe von 
Trotta’ın yönettiği, 1986 yılı 
Batı Almanya yapımı Rosa 
Luxemburg filmini seyrettiğimde; 
filme, filmin baş aktristi Barbara 
Sukowa’ya (bu filmle, Cannes 
Film Festivali’nin En İyi Kadın 
Oyuncu Ödülü’nü ve En İyi 
Kadın Oyuncu dalında Alman 
Film Ödülü’nü kazandı) ve de 
en önemlisi Rosa Luxemburg’a 
hayran kalmıştım. Ertesi gün 
sinemaya tekrar gidip filmin 
afişini istemiştim, sağ olsunlar 
vermişlerdi. Yıllarca sakladım, 
sonra taşınmalar arasında 
yitirdim.

Filmi izlemeden önce Rosa 
Luxemburg adını elbette 
biliyordum. Rosa Luxemburg, 
benim için Marksist iktisada 
emek vermiş, emperyalizme 

karşı farklı bakış açısı olan bir 
iktisatçıydı. Filmden sonra 
hayatına ilişkin kitaplar okudum. 
Onun mücadelelerle geçen 
yaşamına rağmen, romantizmi 
de hiç elden bırakmadığını 
görünce şaşırmıştım. Sevgiliye 
Mektuplar başlığı altında 
toplanan kitapta okuduğum bir 
mektupta sevgilisi için “senin 
koca burnunu ısırıyorum” 
diyecek kadar ateşli bir sevdalı 
kimliği taşıyordu. Luxemburg’un 
kendi sözleriyle, hayatı ‘yaşamaya 
değer’ bulması kaderini de 
belirlemişti. Birbirinden 
ayrılmayan aşk ve çalışma, 
dolu dolu yaşanacak bir hayatı 
mümkün kılıyordu. Kırk yedi 
yaşındayken, hastalık ve cezaevi 
yaşamının yıprattığı bir sırada bir 
dostuna şöyle yazmıştı: “Bence 

de aşk her zaman onu uyandıran 
nesneden daha önemliydi (yoksa 
hala mı öyle? ) ... Çünkü aşk 
çevremizdeki dünyayı büyüleyici 
bir peri masalına dönüştürerek, 
içimizdeki en soylu ve en güzel 
şeyleri açığa çıkarır. En sıradan ve 
değersiz olan şeyi mücevherlerle 
süsler, yüceltir; insanı coşturur, 
kendinden geçirir” (Ettinger, 
2008: 11).

2021 Rosa Luxemburg’un 150. 
doğum yılı. Bundan dolayı 
O’nun üzerine özellikle yurt 
dışında birçok yazı kaleme alındı. 
Ülkemizde de fazla sayıda olmasa 
da Rosa Luxemburg üzerine 
yazılar yazıldı. Doğrusu Covid-
19’un ağır koşulları olmasaydı, 
İktisat ve Toplum Dergisi çatısı 
altında Rosa Luxemburg’un 
yaşamı ve çalışmaları üzerine 
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bir toplantı yapmak isterdik. 
Yapamadık. Bu yazı biraz da Rosa 
Luxemburg’dan özür yazısı olarak 
kaleme alındı diyebilirim.

Hırçın Kadın Rosa
XXI. yüzyıl gençliği pek şiir 
okumuyor, şiir kitaplarının satış 
rakamlarına baktığınızda bu 
tespitimizin doğru olduğunu 
rahatlıkla görebilirsiniz. 
Ben şiir okuyan, hatta kendi 
çapında hemen herkesin şiir 
yazdığı bir gençlik döneminden 
bugünlere geldiğim için yazıya, 
her okuduğumda Rosa’yı 
anımsadığım, Edip Cansever’in 
Gül Kokuyorsun başlıklı 
şiirinden birkaç satırla başlamak 
istiyorum:

“Gül kokuyorsun bir de 
Amansız, acımasız kokuyorsun 
Gittikçe daha keskin 
kokuyorsun, daha yoğun 
Dayanılmaz bir şey oluyorsun, 
biliyorsun 
Hırçın hırçın, pembe pembe 
Öfkeli öfkeli gül 
Gül kokuyorsun nefes nefese”  
(Edip Cansever, 1981).

Cansever, şiiri Rosa için yazsaydı 
O’nu ancak bu kadar güzel 
anlatabilirdi. Şiirde olduğu gibi, 
Rosa çocukluğundan ölene 
kadar hep hırçındı, kavgacı ve 
isyankardı. Böyle olması, belki 
de Polonya’da Yahudi bir ailenin 
çocuğu olarak doğmasından 
kaynaklanıyordu. Polonya 1800’li 
yıllarda Rusya, Avusturya ve 
Prusya (Almanya) arasında 
paylaşılamayan bir ülkeydi. Ülke 
bir Rusya’nın, bir Prusya’nın 
işgaline ya da parçalanmasına 
uğruyordu. Doğal olarak bu el 

değiştirmelerden en çok etkilenen 
dönemin adeta şamar oğlanı 
konumunda olan Yahudilerdi.  

Rosa Luxemburg, 5 Mart 1871’de 
Polonya, Zamość’da (Zamoş) 
doğdu. Kent, Lublin

Valiliği’ne bağlıydı ve Çarlık 
Rusya’sının egemenliği altındaydı. 
Anne ve babası iyi eğitimliydi, 
babası tanınmış bir tüccardı ve 
pazar meydanında bir evleri 
vardı. 1873 yılında Varşova’ya 
taşındı. Rosa, beş yaşındayken 
kalçasından rahatsızlandı. 
Neredeyse bir yıl yatakta kaldı. 
Bu rahatsızlık nedeniyle ömrü 
boyunca topalladı.

Rosa Luxemburg, 1904’de 
Zwickau cezaevinden Luise 
Kautsky’e (Karl Kautsky’nin 
eşi) yazdığı mektupta çocukluğu 
ile ilgili şunları yazmıştı. ... 
“O büyük kiralık evin sıkıcı, 
gürültülü, çekiçleyen yaşamı 
görünmeden önceki o an, en 
güzel andı. Kaldırımın basitliği 
üzerinde sabah saatinin takdisli 
sessizliği duruyordu: yeni doğan 
güneşin altınımsı ışınları pencere 
camlarında yankılanıyor ve 
yukarılarda, henüz kentin gri 
gökyüzüne girmemiş pembemsi 
bulutçuklar seyir ediyordu. O 
zamanlar ‘yaşamın’, yani ‘gerçek’ 
yaşamın çatılarının ardında, 
uzaklarda bir yerde olduğuna 
inanıyordum. O zamandan 
beri gerçek yaşamın hep peşine 
düştüm. Ama o, hep çatıların 
ardına gizlendi. Sonunda her 
şey günahkâr bir oyuna dönüştü 
ve gerçek yaşam Antoni ile 
‘Medeniyetin Başlangıçları’ adlı 
kitabı okuduğum o avluda kaldı” 
(Beso, 2021). 

Rosa Luxemburg dokuz yaşına 
kadar evde öğrenim gördü. 
1880’de Kız Lisesi’ne kayıt oldu. 
1887’de liseyi bitirdi, artık dört 
dil biliyordu. 1889’da Zürich 
Üniversitesi’nde doğal bilimler 
bölümüne başladı; matematik, 
botanik ve zooloji derslerini takip 
etti. 1890’da fen bilimlerinden 
vazgeçti; hukuk, iktisat, tarih 
bölümüne yazıldı. Üniversite’de 
Georg Plechanov, Vera Zasulic 
ve Paul Axelrod gibi öncü Leh 
ve Rus Marksistleriyle ilişki 
kurdu. Leo Jogiches ile burada 
tanıştı, aralarında büyük bir 
aşk başladı. 1898’de doktorasını 
tamamladı. Julian Marchlewski ve 
Adolf Warski ile birlikte Paris’te 
“Sprawa Robotnicza” (İşçilerin 
Meselesi) adlı yasadışı Rusça-
Lehçe dergiyi yayınladı. Bu arada 
Karl Kautsky’nin Stuttgart’ta 
yayımladığı, Alman sosyal 
demokratlarının haftalık “Neue 
Zeit” dergisine yazılar yazdı.  

Rosa Luxemburg, 1893’de 
Zürich’te düzenlenen II. 
Enternasyonal Sosyalistler 
Kongresi’ne katıldı (çok istediği 
halde delege olamadı). 1898’de 
Berlin’e döndü, dergilere 
ve gazetelere Alman Sosyal 
Demokrat Partisi’nin (SPD) 
politikalarını eleştiren yazılar 
kaleme aldı. ”Sosyal reform 
mu, yoksa devrim mi?”, Rosa 
Luxemburg’un Alman sosyal 
demokrasisinde çalışmalarına 
başladığında söz konusu olan bu 
tartışmaydı. “Revizyonistlerin” 
teorisyeni olan Eduard Bernstein 
giderek sınıf mücadelesine 
ve devrim çabalarına karşı 
çıkıyordu. SPD’nin bir 
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demokratik reform partisine 
dönüşmesini savunuyordu. 
Stuttgart’ta 1898’de düzenlenen 
parti kurultayında, Rosa 
Luxemburg tartışmalara katıldı 
ve Bernstein ile taraftarlarının 
reform teorilerine karşı çıktı” 
(Maxi Beso, 2021). Kautsky 
ve Bebel, Rosa Luxemburg’u 
destekledi. Buna karşın partinin 
önderleri Yahudi bir kadın 
olarak gördükleri Luxemburg’tan 
gittikçe daha fazla rahatsız 
olmaya başladılar. 

1904’de Almanya imparatoruna 
hakaretten hapse girdi, dört ay 
yattı. 1905’de Varşova’ya işçi 
direnişine destek vermek için 
gitti, yakalandı ve Finlandiya’ya 
kaçtı. 1907 Berlin’de August Bebel 
tarafından açılan SPD-Parti 
Okulu’nda ders vermeye başladı. 
Ders verirken boş durmadı, 1912 
yılında “Sermaye Birikimi” 
kitabını yazdı. 

1914’den sonra sosyalizm ve 
devrim için mücadelesi daha da 
sertleşti. 1914 yılında açılan bir 
davada savcıya şöyle seslendi: 
“Savcı Bey, sizin kaçacağınıza 
inanırım. Bir sosyal demokrat 
kaçmaz. O, eylemine sahip çıkar 
ve cezalarına güler. Hadi, şimdi 
beni cezalandırın.” Rosa partisini 
böyle savunmasına karşın SDP 
içinde de büyük mücadele 
veriyordu. SDP’nin, Almanya’nın 
I. Dünya Savaşı’na girilmesine 
onay vermesini kabul etmedi. 
Çünkü savaş, emperyalizmin bir 
oyunuydu. 

1915 ilkbaharında Enternasyonal 
(Die Internationale) dergisini 
yayımlamaya başladı, dergi 

çevresindekilerle birlikte 
“Spartaküs-Grubu” kurdu. Aynı 
yıl yeniden hapishaneye girdi, 
hapiste “Antikritik” başlıklı 
makaleyi kaleme aldı, sermaye 
birikimi kitabına yöneltilen 
eleştirilere yanıt verdi. 

1916-1918’de aralıklarla 
hapishaneye girip çıktı. 1919’da 
askerler tarafından Eden 
Oteli’nde birlikte yakalandığı 
mücadele yoldaşı Karl 
Liebknecht’ne önce işkence 
yapıldı; sonra cezaevine 
götürülürken kurşuna dizildi. 
Rosa Luxemburg ise otelden 
çıkartıldı, işkence yapıldı, 
sonra da Teğmen Souchon 
tarafında vuruldu ve Landwehr 
su kanalına atıldı.  Ölü bedeni 
ancak 1 Haziran’da bulundu. 
13 Haziran 1919’da Berlin-
Friedrichsfelde mezarlığına, Karl 
Liebknecht’in yanına gömüldü. 
Rosa öldürüldüğünde Almanya’da 
SPD iktidardaydı, Başbakan da 
Friedrich Ebert’di, Ebert 1919’da 
da Cumhurbaşkanı oldu. 

Rosa Luxemburg’un devrimci 
kimliği çalışmalarına yansıdı. 
Yerleşik kabullere karşı çıktı. 
Bundan dolayı bir zamanlar 
yanında duranlarla da çatıştı. 
Ekim 1917 devrimine destek 
verse de ulusların kendi kaderini 
tayin hakkına istisnalar dışında 
karşı çıktı. İlginçtir ki, istisna 
olarak Osmanlı Devleti’ni örnek 
gösterdi. Osmanlı Devleti’nin 
parçası olan Yunanistan, 
Sırbistan, Bulgaristan’ın 
bağımsızlık hareketlerine destek 
verdi.

Farklı bakış açısı O’nu kimi 
Marksistlerin gözünde hain 
haline getirdi. Nitekim 
“Stalin 1931’de Luxemburg’u 
Marks’ın devrim anlayışını 
“karikatürleştirmek”le suçlamıştı. 
Bu yargı, Luxemburg’un, 
Doğu ve Batı’da Marksist 
ideolojiden aforoz edilmesi 
anlamına geliyordu. Stalin’in 
ölümünden sonra, Luxemburg’un 
sosyalizm anlayışının yeniden 
değerlendirilmesi üzerine, onun 
çalışmalarına yönelik ilgi tekrar 
uyandı. Ne var ki, bilinen ünlü 
devrimciyle birlikte bir başka 
Rosa Luxemburg’dan daha söz 
edebiliriz: Kadın, Yahudi ve 
özürlü gibi üç kimliğe sahip 
büyük ölçüde meçhul bir kişiliktir 
bu”. (Ettinger, 2008: 10)

Sermaye Birikimi ve 
Emperyalizm Üzerine
Rosa Luxemburg, çok yazan bir 
kişi olmasına rağmen, iktisat 
teorisine yönelik bütüncül 
katkısını 1912 yılında, dört ay 
gibi kısa sürede yazdığı, 1913 
yılında yayımlanan “Sermaye 
Birikimi” kitabıyla yaptı. Kitap 
üç ana bölümden oluşmaktadır. 
İlk iki bölümümde, Marx’ın 
Kapital’inin ikinci cildinde yer 
verdiği genişletilmiş yeniden 
üretime eleştiri getirmekte ve 
Marx’ın yaklaşımına alternatif 
geliştirmektedir. Üçüncü 
bölümde de buradan yola çıkarak 
emperyalizm teorisini ortaya 
koymuştur.

Marx’ın Kapital’inde iki sınıflı 
(işçiler ve kapitalistler) bir 
ekonomi bulunmakta, bu iki sınıf 
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basit yeniden üretim sürecinde 
iki farklı kesim için üretim 
yapmaktadır. Bu kesimlerden 
birisi tüketim malları, diğeri de 
üretim malları üretmektedir. 
Basit yeniden üretimde kapitalist 
ancak yeniden üretim yapacak 
kadar artık-değer elde eder, 
yani sermaye birikimi yoktur. 
Genişleyen üretimde ise kapitalist 
elde ettiği artık değerin bir 
kısmını tasarruf eder, yani 
sermaye birikimi yapar. Modelde 
teknoloji veridir.

Roxa Luxemburg’un itirazı 
genişleyen yeniden üretim 
sürecine ilişkindir. Ona göre 
modelin işlemesi için tüketim 
malları kesiminin ürettikleri, 
üretim malı kesimince 
tüketilmeli; üretim, üretim malı 
sektörünün ürettiği makine, 
teçhizat gibi ürünleri talep 
etmeli. Eğer üretilen ürün 
satılmaz ise artık değer de 
gerçekleşmez, yani sermaye 
birikimi mümkün olmaz. Diğer 
yandan tüketim malı üreten 
kesimin üretiminin tamamını da 
II. Kesim yeterince talep etmez. 
O’na göre “toplam üretimin, 
işçilerle kapitalistlerin tüketim 
mallarının dışında, kullanılanı 
yenilemek için gereken üretim 
araçlarının içerdiği, dolayısıyla 
birikimin sadece değişken 
değil, değişmeyen sermayenin 
de genişlemesi anlamına 
geldiğini gösteren ve Marx’a 
borçlu olduğumuz bilgide 
birikim sorununu çözmek için 
yeterli değildir” (Luxemburg, 
1986:146). Sonuç olarak efektif 
talep yetersizliği ortaya çıkar. 
Hâlbuki kapitalizmin ilerlemesi, 

gelişmesi için sermaye birikimi 
(dolayısıyla genişleyen yeniden 
üretim için) yapma zorunluluğu 
bulunmaktadır. 

Şimdi biz burada modele 
başka bir varsayımı ekleyelim. 
Modelde iki ülke olsun. Her 
ikisi de birbiriyle artık (talep 
olmadığı için) dış ticaret 
yapamıyorsa, yurt içinde de 
artık değer üretemeyecekleri 
için sistem tıkanır. Bu tıkanıklığı 
aşmada Rosa Luxemburg’un 
bulduğu çözüm, daha önce 
pazara açılmamış ülkelerin, 
toprakların pazara açılmasını 
gerektirmektedir. 

Luxemburg’un emperyalizm 
teorisi de bu noktada analize 
katkı vermekte. O’na göre 
gelişmekte olan (hatta ilkel) 
yöntemlerle üretim yapan 
bu kesimin, kapitalist pazar 
ekonomisine eklemlenmesiyle 
talep sorunu çözülmektedir. 
Rosa Luxemburg, Osmanlı 
Devleti’ne1 yönelik, Almanya’nın 
ve İngiltere’nin Mısır’a karşı 
izlediği politikayı da bu çerçevede 

emperyalist eğilim olarak görür 
(Luxemburg, 1975:75-95). 
Almanya’nın Osmanlı Devleti’nde 
inşa ettiği Bağdat demiryoluna 
da bu çerçevede bakar, hedefin 
Osmanlı Devleti’ni pazara açmak 
olduğunu söyler. 

Rosa Luxemburg’a göre 
Almanya için, bu ve benzeri 
yollarla oluşturulan emperyalist 
politikalar sayesinde talep 
yetersizliği sorunu ortadan 
kalkmaktadır. Peki bu nereye 
kadar devam edecek? Çünkü 
gelişmekte olan ülkelerin de 
sınırı bulunmakta, yani sermaye 
birikimini artırmak sonsuza 
değin mümkün olmaz. Bu sınıra 
gelindiğinde de kapitalist sistem 
ortadan kalkar.

Luxemburg’un modelinde 
eksikler çoktur. Modelinde 
teknolojiyi veri alır, sermaye 
hareketlerini ihmal eder. Rosa 
Luxemburg emperyalizm 
teorisini oluştururken 
kendisinden önce konuyu 
Marksist gözle ele alan John 
Hobson’un “Emperyalizm” 
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(1902) ve R. Hilferding’in Finans 
Kapital (1910) kitabından hiç 
söz etmez. Hilferding ve Lenin 
de kitaplarının yeni baskılarında 
Luxemburg’un görüşlerini 
görmezden gelmişlerdir. Aslında 
Lenin, Bukharin ve Hilferding’in 
emperyalizm teorileri klasik 
Marksist yaklaşımlardır. 
Luxemburg’un emperyalizm 
teorisi Marx’a daha yakındır 
(Brewer, 1982:61)

Sonuç Yerine
Luxemburg’un sermaye birikimi 
ve emperyalizm teorisi iç içe 
geçmiştir. Modelde merkez 
ülkeler az gelişmiş ülkeleri 
mübadele sürecine sokarak, 
pazara açarak emperyalist 
eğilimlerle sermaye birikimini 
gerçekleştirmektedirler. O’na 
göre aslında emperyalizm, 
kapitalizmin yaşama süresini 
uzatmakta, ancak bu aynı 
zamanda kendi sonunu da 
hazırlamaktadır. Çünkü bu sınır 
genişlemesinin bir sınırı vardır, o 
da dünyadır.  

Rosa Luxemburg’un sermaye 
birikimi modeli pek kabul 
görmedi, halen de birçok 
Marksist tarafından hatalı 
bulunur. Bu bağlamda 
emperyalizm teorisi de aynı 
şekilde kabul görmemiştir. 
Ancak tüm eleştirilere rağmen 
yazına bir katkı verdiği kabul 
edilmektedir. Hiç şüphesiz bu 
yadsımada Ortodoks Marksistler 
başı çekmektedir. Buna rağmen 
Rosa’nın devrimci mücadelesi 
ve sosyalizme olan inancı herkes 
tarafından kabul görmektedir. 
Ölümünden sonra Lenin, 
“Rosa bir kartaldı ve hep öyle 

kalacaktır” ifadesini kullandı; 
bence bu ifade O’nu anlatmak 
için yeterli değil. Yine Edip 
Cansever’in “Gül Kokuyorsun” 
şiirine gidelim ve şu dizeleri Rosa 
için okuyalım: 

Gül kokuyorsun, amansız 
kokuyorsun 
Ve acı ve yiğit ve nasıl 
gerekiyorsa öyle 
Sen koktukça düşümde 
görüyorum onu 
Düşümde, yani her yerde 
Yüzü sararmış, titriyor 
dudakları 
Şakakları ter içinde 
Tam alnının altında masmavi 
iki ateş 
İki su 
İki deniz bazen 
Bazen iki damla yaz yağmuru 
Mermerini emerek dağlarının 
Şiirler söylüyor gene 
Ölümünden bu yana yazdığı 
şiirler 
Kızaraktan birtakım şiirlere 
Büyük sular büyük gemileri 
sever çünkü 
Ve odur ki büyüklük 
Şiir insanın içinden dopdolu 
bir hayat gibi geçerse 
O zaman ölünce de şiirler yazar 
insan 
Ölünce de yazdıklarını okutur 
elbet 
Ve senin böyle amansız gül 
koktuğun gibi 
Yaşamanın her bir yerinde” 
(Edip Cansever, 1981).

Rosa, ölmeden bir gün önce 
yazdığı son yazıyla adeta bugüne 
sesleniyor: “Sizi budala zaptiyeler! 
Yarından tezi yok, kıyamet günü 
kopmuşçasına, tüm tantanasıyla, 
en ummadığımız yer ve anda 
devrim karşınıza yeniden çıkacak 

ve haykıracaktır: Vardım, varım, 
var olacağım!” (Luxemburg, 
1979:36)

Son Notlar
1. Rosa Luxemburg’un Osmanlı 

Devleti’ne bakışı ilginçtir. 
Saptaması şöyle: “Bizde merkezi 
hükümet halkı soyup soğana 
çevirmek suretiyle memur 
sınıfını yaşatırken, orada 
(Osmanlı Devleti) bürokrasi 
halkı kendi hesabına soyup 
soğana çevirerek merkezi 
yönetimi bu yolla finanse eder” 
(Luxemburg, 2013:37).
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Bir Gurmenin Kapitalizm Rehberi
Eric Holt-Giménez

Bir Gurmenin Kapitalizm Rehberi, gıda sisteminin 
değişiminin gerçek-leşebilmesi için ilk olarak ekonomik 
sistemin değişmesi gereğine vurgu yapıyor. Kamu, özel 
ve ortak mülkiyetin gıda sistemlerinin yapımında oynadığı 
birbiriyle ilişkili rolü inceliyor. Beyaz olmayan, kadın 
ve yoksulların sömürülmesinin ortak kökenlerini analiz 
ederek, ataerkillik, ırkçılık ve sınıfçılığın gıda sistemindeki 
politik ekonomik geçmişine bakıyor. Bir Gurmenin 
Kapitalizm Rehberi, gıda sistemimiz hakkındaki gerçekleri 
gözler önüne seriyor…

Enflasyon Hedeflemesi
Ömer Faruk Çolak - Atilla Gökçe

“Mükemmel ve ebedi bir para politikası paradigması 
olabilir mi? Parasal ekonominin içerdiği siyasi-ekonomik 
ilişkilerin ve bunları taşıyan kurumların sürekli değişim ve 
dönüşüm halinde olması bu soruya olumlu cevap vermeyi 
engelliyor. Bundan öncekiler gibi, enflasyon hedeflemesi 
de ortaya çıktığı dönemin ve ekonomilerin özgül koşulları 
tarafından çerçevelenmiştir ve teori uygulama düzeyinde 
ciddi hata ve eksikler barındırır. Velhasıl ne evrensel, ne 
de mükemmeldir. Olsa olsa, belirli bir zaman aralığında 
dünyanın belirli bir coğrafyasında nominal çapa işlevini 
başarıyla üstlenmiştir. Ancak, buradan enflasyon 
hedeflemesinin işe yaramayacağı sonucuna varılmamalıdır. 
Tersine, bundan sonra geliştirilecek yeni para politikası 
yaklaşımı gökten zembille inmeyecek, tanım gereği 
enflasyon hedeflemesi üzerine inşa edilecektir.”

Modern Para Teorisi ve Politikası
Bora Süslü - Özgür Balmumcu

Bu kitap, “Para nedir?” sorusuyla başladı. Bu soru barındır-
dığı iki kelimeden çok daha fazlasını ortaya koyma potan-
siyeline sahip. Çünkü paranın tanımı tarihsel süreçte fark-
lılaşırken para teorisi de değişti. Sonuç, bugünün küresel 
ekonomisinde modern para politikasının büründüğü olduk-
ça karmaşık yapı ve bunun beraberinde getirdiği tartışma-
lar oldu. Neoliberal politikaların hız ve derinlik kattığı finan-
sallaşma süreci parasal ekonomiyi Ortodoks bakış açısının 
çizdiği katı sınırların dışına çıkardı. Heterodoks yaklaşımlar 
önem kazanmaya başladı. Dolayısıyla bugün gelinen nok-
tada parasal ekonomi açısından iyice belirginleşen bu ikile-
mi her zamankinden daha fazla tartışmak, gelişmekte olan 
dışa açık piyasa ekonomilerinin politika sürecinde yol açtığı 
soru işaretlerini ve modern para politikasının dinamik işleyiş 
yapısını farklı bir biçimde ortaya koymak gerekiyordu. 
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Darwin Ekonomisi: Özgürlük, Rekabet ve 
Kamu Yararı
Robert H. Frank

Robert H. Frank bu kitabında son on yıldır 
iktisatçıların kaçış alanı haline gelen “Davranışsal 
İktisat” konusunu masaya yatırıyor. Bu alandaki 
akademisyenler, çalışmalarını büyük ölçüde 
iktisat ve psikolojinin kesişiminde sürdürmekteler. 
Frank buna biyolojiyi de eklemekte ve Darwin’den 
yola çıkarak İktisat Teorisinde Rasyonellik ve 
Rasyonel Davranış Biçimlerini analiz etmektedir. 
Bunu yaparken de kendi deneyimlerinden 
yararlanmaktadır.

Doğal İktisat: Neden İktisat Neredeyse Her 
Şeyi Açıklar?
Robert H. Frank

Frank, yıllardır öğrencilerini, özel ürün 
tasarımından cinsel cazibenin kaprislerine 
kadar gündelik hayatta karşılaşılan çeşitli garip 
durumları ekonomiyi kullanarak açıklamaları için 
teşvik ediyor. Bu kitapta Robert Frank, gündelik 
hayatın en kafa karıştırıcı yönlerinin nasıl olup da 
aslında (ekonomik) akla tamamen uygun olduğunu 
göstermek amacıyla bu soruların en ilgi çekici 
olanlarını ve bunları yanıtlarken kullanılan ekonomi 
ilkelerini bizlerle paylaşıyor.

Ekonomi Haydutları-Yolsuzluk, Şiddet ve 
Ulusların Yolsuzluğu
Edward Miguel, Raymond Fisman

Ekonomi Haydutları ile küresel iktisadi kalkınmanın 
karanlık yüzünde eğlenceli bir yürüyüşe çıkın.
“Ekonomi Haydutları, yoksulluk, suç ve yolsuzluk 
arasındaki önemli bağlantıları ortaya çıkararak, 
yaşadığımız dünyanın ne kadar küçük ve iç içe 
geçmiş olduğunu görmemize yardım ediyor.”
Dan Ariely, Predictably Irrational’ın yazarı
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