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ÖNSÖZ
“İktisadi Düşünce” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan
Eğitim Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bölüm açısından
önem taşıyan bu derste, iktisadi düşüncenin tarihsel süreçte geçirdiği değişimleri, önemli
model, eleştiri ve tartışmalar ele alınacaktır. Çalışmada, ilk olarak iktisadın bir bilim olarak
ortaya çıkışından önce benimsenen fikirler üzerinde durulmuştur. Ardından iktisadın kendi
gelişim çizgisindeki değişim ve dönüşümleri ile somut sorunlar karşısında ortaya koyduğu
analiz, model ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Konuyla ilgili yararlanılan kaynaklar ise
kitabın sonunda verilmiştir.
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KISALTMALAR


ABD: Amerika Birleşik Devletleri



GSMH: Gayri Safi Milli Hasıla



TT: Toplam Talep



TA: Toplam Arz
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YAZAR NOTU
Sevgili öğrenciler, bu çalışmada “İktisada Giriş”, “Mikro İktisat”, “Makro İktisat”,
“Para Teorisi ve Para Politikası” ve “Uluslararası İktisadi İlişkiler” derslerinde ele alınan bazı
konuların ayrıntılarına girilmemiştir.Çalışmada özellikle mezuniyet sonrası yararlanacağınız,
mutlaka bilgi sahibi olmanız gereken konulara ağırlık verilmiştir.
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1. İKTİSADİ DÜŞÜNCE: KAVRAMSAL ÇERÇEVE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İktisadi Düşüncenin Tanımı
1.2. İktisadi Düşüncenin Kapsamı
1.3. Antik Yunan Düşünürlerinin İktisadi Fikirleri
1.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İktisadi düşüncenin tanımı nedir?
2) İktisat tarihi ile iktisadi düşünce arasında fark var mıdır?
3) Aristo ve Platon’un dikkat çeken iktisadi fikirleri var mıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İktisadi düşüncenin tanımı

İktisadi düşünce tarihinin
tanımı öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

İktisadi düşüncenin
kapsamı

İktisat tarihi ile iktisadi
düşünce tarihinin kapsam
farkları kavranacaktır.

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Antik çağda iktisadi fikirler

Aristo ve Platon’un iktisadi
fikirleri öğrenilecektir.

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


İktisadi Düşünce



İktisat tarihi



Aristo



Platon
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Giriş
Bu bölümde öncelikle iktisadi düşünce tarihi disiplininin tanımı üzerinde
durulacaktır. Ayrıca, iktisadi düşünce tarihi ile yakın bir araştırma alanı olarak öne çıkan
iktisat tarihi arasındaki kapsama alanı farkına odaklanılacaktır.
Bunlara ilave olarak Antik çağda, özellikle de Aristo ve Platon’un fikirleri
bağlamında ortaya konulan iktisadi fikirleri incelemek amaçlanmaktadır.
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1.1. İktisadi Düşünce: Tanım
İktisadi düşünce veya iktisadi düşünce tarihi olarak adlandırılan araştırma alanı
günümüzde iktisat disiplininin sui generis bir bölümü olarak kabul edilmektedir. Başka bir
ifadeyle, iktisadi düşünce kendine has bir araştırma alanına ve yöntemine sahiptir.
Bu alanda zamanın akışı kapsamında farklı düşünürlerin ve tabii iktisatçıların
fikirlerinde görülen değişimler ele alınmaktadır. İktisadi alanın dinamiklerinin, süreçlerinin
ele alınarak modellenmesi ve kuramsallaştırılması açısından ortaya çıkan yeni fikirler ve
tartışmalar öne çıkmaktadır.
İktisadi düşünce tarihine yakın bir diğer tartışma alanı ise iktisat tarihi veya iktisadi
olaylar tarihidir. Bu alanda, iktisadi düşünce tarihinden farklı olarak, iktisadi olayların,
gelişmelerin neler olduğu ve bunların arka planındaki değişkenler ele alınmaktadır.
Dolayısıyla, iktisadi düşünce tarihini iktisat tarihi ile birbirinin yerine koymamak
gerekmektedir.
İktisadi düşünce tarihi genellikle Antik Yunan’da ortaya konulan fikirlere yönelerek
başlangıç yapmaktadır. Özellikle büyük filozoflar olan Platon ve Aristo’nun düşünceleri bu
kapsamda genellikle atıf yapılan temel hareket noktalarıdır.
Antik Yunan kent devletleri tarıma dayalı, geleneksel ilişkilerle örgütlenmiş ve
kollektivist yapıya sahip bir ekonomiye sahiptir. Özellikle ticari faaliyetler kentlerin iaşesi
açısından zorunlu görülmekle birlikte ahlaki değerler açısından çok da hoş
karşılanmamaktadır. Bununla beraber, aklı öne çıkaran fikirler ve bireyin davranışlarını
merkeze alarak tartışan düşünceler söz konusu filozoflar tarafından ele alınmıştır.

1.2. Aristo’nun İktisadi Fikirleri
Aristo’nun fikirleri incelendiğinde öncelikler bilimsel alanları farklı bir gözle
birbirlerinden ayırdığı görülmektedir. Buna göre bilimsel faaliyetleri üç başlık altında
toplamak mümkündür:
-

Bireysel yaşam için Etik

-

Aile yaşamı için Ekonomi

-

Site yaşamı için Politika

Bu ayrım çerçevesinde Aristo’nun ekonomiye dair tartışmasının günümüzdeki
anlayıştan farklı olduğunu öncelikle vurgulamak gerekmektedir.
Ekonomi teriminin kökenine bakıldığında Aristo’nun bakış açısına dair ipuçları
karşımıza çıkmaktadır.
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Yunanca oikos ev anlamına gelirken, nomos da yasa anlamını taşımaktadır. Ekonomi
terimi de bu iki kelimenin bileşiminde oluşmaktadır ve oikonomos biçiminde yazılmaktadır.
Söz konusu iki farklı kelimenin anlamlarından hareketle bu terimin ev idaresi veya hanenin
idaresi anlamına geldiği bilinmektedir. Aristo’nun yukarıda vurguladığı biçimiyle ailenin
ihtiyaçlarının karşılanması ve geçiminin sağlanması olarak da tanımlanabilir.
Ancak Aristo, söz konusu hanenin idaresi konusunun içeriğini günümüzden çok farklı
bir biçimde doldurmaktadır. Ona göre, ekonomi kapsamında ev halkının yaşamının
düzenlenmesidir. Başka bir ifadeyle, düzenleme konuları anne-baba ilişkileri, anne-babaçocuk ilişkileri ve efendi-köle ilişkileridir.
Bu kapsamda dikkat çeken ilginç nokta ise bu tanımlamanın günümüzde daha ziyade
sosyal ve kültürel ilişkileri analiz eden sosyal bilimler disiplinleri tarafından ele alınmaktadır.
Daha da ilginci ise Aristo’nun kölelik konusundaki onaylayıcı tavrıdır.
Ancak, Aristo’nun oikonomos kavramına dair tartışmalarıyla yetinmek yanlış
olacaktır. Nitekim çok daha ilginç bir kavram olan chrematistike kavramı karşımıza
çıkmaktadır.
Aristo, üretim amaçlı ilişkilere chrematistike adını vermektedir. Söz konusu terimin
etimolojik kökeni Yunanca chrema kelimesine dayanmaktadır. Bu kelimenin anlamı da
zenginliktir.
Aristo, chrematistike kavramını iki başlık altında ele almaktadır:
-

Doğal chrematistike

-

Doğal olmayan chrematistike

Doğal chrematistike insan ihtiyaçları için gerekli üretim faaliyetleridir. Bu kapsamda
tarım ve zanaatkarlık ilişkileri örnek verebilir.
Ancak, Aristo ihtiyaçların sınırlı olması gerektiğini ve insan faaliyetlerinin üretim dışı
alanlarda olması gerektiğini ortaya koymaktadır.
Buna karşılık doğal olmayan chrematistike sadece para kazanmayı ve servet
biriktirmeyi amaçlayan her türlü faaliyettir.
Aralarındaki temel fark ise doğal olmayan chrematistike çerçevesinde nihai bir hedef
veya servetin üst sınırı yoktur. Buna karşılık geçimlik ihtiyaçları karşılamak doğrultusunda
gerçekleştirilen üretim faaliyetleri doğal olarak sınırlıdır.
Aristo, bu çerçevede doğal olmayan chrematistike olgusunun şu özelliklerini
eleştirmektedir:
-

Para kazanma maddi şeylere duyulan sınırsız arzular için bir araçtır.
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-

Para kazanmanın kendisi de bir amaç haline gelmektedir.

Aristo’ya göre doğal olmayan chrematistike’nin kaynakları engellenmesi gereken
faaliyetlerdir. Aksi takdirde, bireyin etik ve politik ve hatta ekonomik faaliyetleri geri plana
atarak sadece chrematistike ilişkilerine odaklanması söz konusu olacaktır. Bu olumsuzlukları
şu şekilde sıralandırabiliriz:
-

Dış Ticaret:

Aristo dış ticaretin ciddi karlar getirebilen bir alan olduğunun farkındadır, ancak
özellikle kentlerin ihtiyaçları açısından da zorunlu faaliyetlerdir. Dolayısıyla sadece
yabancıların yapmasını önermektedir.
-

Ücretli Emek:

Bireyin kendi emeğini ücret karşılığında pazara sunmasına veya kölelik yerine ücretli
emek kullanımına Aristo karşı çıkmaktadır. Ona göre, ücretli emek erdemlerin
geliştirilmesini engellemektedir. Daha önce de vurgulandığı üzere, Aristo bu kapsamda
köleliği savunmakta ve bu sistemi doğal kabul etmektedir.
-

Faiz:

Aristo’ya göre para sadece bir mübadele aracıdır. Dolayısıyla, paranın faiz
karşılığında borç verilmesini yanlış bulmaktadır. Özellikle biriken karların faiz ile borç
verilerek bireyin tamamen chrematistike ilişkilerine yönelmesi söz konusu olabilecektir.
-

Monopol:

Bazı ürünlerin tek satıcı tarafından satılması büyük kar oranlarına fırsat vermekte ve
yine chrematistike yönelimli birey davranışlara zemin hazırlamaktadır.

1.3. Platon’un İktisadi Fikirleri
Platon Devlet adlı ünlü eserinde toplumsal ve kaçınılmaz olarak da iktisadi ilişkiler
ile ilgilenmiştir. Ancak, günümüzün bilimsel ve felsefi yaklaşımlarından farklı olarak bu
alanlarda özellikle adalet kavramı çerçevesinde sorgulamalara yönelmiştir.
Platon, ideler ve idealizm kavramlarıyla yakından ilişkili olarak ele alınmaktadır.
Özellikle ideal devlet olgusunu tartışmaktadır. Ancak, devlet denilince daha ziyade kent
devletlerini anlamak doğru olacaktır. İşte bu kent devletlerinin ideal kurgulanmasında
Platon’a göre insanlar arasında işbölümü ortaya çıkmaktadır. Toplumsal yapının ideal kent
devleti kapsamında ortaya çıkardığı işbölümünde öncelikle kentin ihtiyaçlarını karşılayan
çiftçiler ile zanaatkarlar karşımıza çıkmaktadır. Bunların dışında kenti koruyan ve düzenini
sağlayan askerler ve yönetici sınıflar söz konusudur.
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Burada karşımıza çıkan üçlü sınıfsal yapılanma fikrinin Ortaçağa ve hatta daha
sonrasına kadar etkin olan önemli bir fikir olduğu vurgulanmalıdır.
Platon’un, kent devletinin varlığını sürdürmesi için ekonomik faaliyetlere ihtiyaç
olması gerektiğini ve dolayısıyla servet olgusunun zorunluluğuna işaret etmesini irdelemek
gerekmektedir. Gerçekten de bunlar birer zorunluluk olmakla birlikte Platon, bu olguları
özellikle alt sınıf açısından değerli ve önemli görmektedir.
Başka bir ifadeyle, üst sınıfları oluşturan askerler ve yöneticiler para, üretim, servet
gibi olgularla mümkün olduğunca uzak olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında Platon’un
günümüzden farklı olarak iktisadi ilişkilere ve bunlarla ilişkili birey davranışlara ahlaki
çerçeveden baktığı vurgulanmalıdır.
Burada Platon’un Antik Yunan düşüncesinde yaygın biçimde benimsenen ünlü beden
ile ruh ayrımı bağlamında değerlendirilebilecek bir ahlaki tavra sahip olduğu görülmektedir.
Bedensel ihtiyaçların karşılanması veya geçimin sağlanması için zorunlu olan faaliyetlerin
ruh düzleminde ise zararlı olduğu kabul edilmektedir. İşte bu nedenle, toplumda düzeni
kuracak ve sürdürecek sınıflar (yöneticiler ve askerler) iktisadi ilişkilerden, servetten uzak
durmalı ve ruhlarının saflığını korumalıdırlar. Aksine davranışlar ise üst sınıflardan başlayan
bir çözülme veya dejenerasyon süreci başlatabilir ki, ideal devleti veya toplumu arayan
Platon açısından bu durum kabul edilebilir nitelikte değildir.
Platon’un benimsediği ahlakçı ve katı tavrın Ortaçağ sonrasına kadar birçok farklı
toplum ve/veya kültür tarafından benimsendiğini görmek şaşırtıcı olmamalıdır. Özellikle
adalet kavramı çerçevesinde somutlaşan bu idealist tavrın Aydınlanma çağı ve Sanayi
devrimi sonrasında yerini çok daha farklı rasyonalist görüşlere bırakacağını vurgulamak
yerinde olacaktır.
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1.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
Yunan felsefesini ve bu felsefe içinde yer alan ekonomik düşünceyi yeterinde
incelemek ne yazık ki mümkün değildir. Çünkü o devire ait eserlerin pek çoğu, çeşitli
savaşlar sırasında toptan yok edilmiştir. Günümüze kadar olduğu gibi gelmeyi başaranlar
sadece Plato’nun “diyalogları” ile Aristo’nun temel eserleridir. Diğer Yunan filozoflarının
eserleri bölük pörçük ve çoğu defa da ikinci ve üçüncü elde aktarmalar halinde günümüze
ulaşmıştır. Bu nedenle Yunan felsefesini temsil yetkisi Plato ve Aristo’da yoğunlaşmış; diğer
düşünürler geri planda kalmıştır.
Plato ve Aristo’nun görüşlerini incelemeden önce Socrat’ın görüşlerine, kısaca göz
atmak zorunludur, çünkü, Yunan felsefesinin ana kaynağı Socrat(İ.Ö. 469-399)dir.
Socrat, ömrü boyunca adalet’in mutlak bir değeri olduğunu ve sosyal hayatın adalet
kurallarına uygun şekilde düzenlenip yürütülmesi gerektiğini savunarak Sofistlere kesinlikle
karşı çıkmıştır. Plato Socrat’ın, Aristo da Plato’nun öğrencisidir ve eski Yunan siyaset ve
ekonomi ilmi birbirlerine öğretmen-öğrenci ilişkisi ile bağlı bu “üstün üçlü”nün ortak
eseridir. Ne yazık ki Socrat, düşüncelerini kaleme almamış ve arkasında yazılı bir eser
bırakmamıştır. Bu nedenle Socrat’ın düşüncelerini başkalarının onunla ilgili olarak
yazdıklarından ve özellikle, öğrencisi Plato’nun diyaloglarından öğreniyoruz. Socrat’ın
Yunan felsefesindeki önemli yeri, bu felsefenin “Socrat’tan Önce” ve Socrat’tan sonra”
şeklinde ikiye ayrılarak incelenmesine neden olmuştur. Aşağıda önce “Socrat Öncesi”
filozoflardan ekonomik düşünceye önemlikatkıları olan Pythagoras, Heraclitus ve
Democritus’dan söz edecek, daha sonra da “Socrates Sonrası”nın iki ünlü düşünürü Plato ve
Aristo’yu ayrıntılı biçimde inceleyeceğiz.
Socrates öncesi filozoflar “mitoloji” ile “mantık çağı” arasında bir bağ oluştururlar.
Bu filozofların temel uğraş alanı “Kozmoloji” (Cosmology) olmuş, yani evrimin niteliğini ve
onu yönlendiren ilkeleri araştırmaya önem vermişlerdir. Bu filozoflardan biri olan
Pythagoras (İ.Ö. y. – y. 507)’in bütün eserleri kaybolmuştur. Pythagoras, “Sayıların
incelenmesini öven ve teşvik eden, sayılarla uğraşmayı sadece bir ticaret işlemi olmaktan
çıkaran ve her şeyi sayılarla mukayese eden” düşünür oalrak tanımlanır. Yunanistan’da
“ağırlık ve uzunluk ölçüleri”ni ilk tanıtan insandır. Pythagoras’ın geliştirdiği bu ölçü sistemi
daha sonra Aristo tarafından öne sürülen “adil değişim teorisi”nin temelini oluşturacaktır.
Pythagoras’ın matematik ile uğraşmasına, ne ölçüde günün ticari işlemlerinin sebep olduğu
bilinmiyorsa da onun bu ilgisinin müzikten kaynaklandığı iddiası yaygındır. Çünkü bir gam
içindeki aralıkları belirleyen oranların sayısal olarak hesaplanacağını iddia etmiştir. Bu
hesaplamalar ile ilgili çalışmalar “ahenk” (harmony) kavramının doğmasına neden olmuştur.
Yunan felsefesinde ahenk, “şeylerin birleşmesi veya birbirine uyması” diye tanımlanmış
olup, Spiegel’e göre, daha sonraları iktisatın temel kavramlarından bir olacak olan “denge”
(equilibrium) kavramı ile sıkı bir ilişkisi vardır.
Pythagoras’ın “ahenk” veya “denge” kavramlarının karşıtı olan “çekişme” veya
“rekabet” kavramları, kainatın ve toplumsal organizasyonun temel ilkeleri olarak Herclitus
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(İ.Ö. 535-475) tarafından düşünce dünyasına getirilmiştir. Çağdaşları tarafından “anlaşılması
zor” anlamında “karanlık” (Obscure) sıfatıyla tanımlanan Heraclitus, düşüncelerini
paradoksal terimlerle açıklamıştır. Temel öğretisi “Savaş, her şeyin babasıdır!” cümlesiyle
özetlenir. Bu düşünce, denge veya uyumlu düzenin; zıt güçlerin mücadelesi sonucu ortaya
çıkacağını anlatır. Kendi kendini dengeye getiren piyasa kavramı, kökünü Heraclitus’un
felsefesinde bulur. Aynı şekilde “en iyi uyum gösterenin yaşamını sürdüreceği”ni öne süren
19. yüzyıl sosyal Darwinizmi de bu görüşten kaynaklanır. Heraclitus’un bu düşüncesi ile sıkı
sıkıya ilişkili bir başka düşüncesi, en aşırı biçimiyle, “zıtların birbirine eşit olduğunu” öne
sürer. Aynı düşüncenin biraz daha yumuşatılmış şeklini; “zıtlar ancak zıtlarına bakarak
anlaşılabilir” şeklinde özetleyebiliriz. Bu düşünce iki bin yıl sonra Hegel’in “diyalektik”
(dialectics) tezinde yeniden canlanacak ve Prudhon ile Marks gibi yazarlara ilham kaynağı
olacaktır.
İktisadi düşünceye katkısı olan Sokrat-öncesi düşünürlerden biri de Democritus (İ.Ö.
y. 460-370) dır. Kendisinden yaklaşık üç yüz civarında parça-metin (quotation) kalmış olan
Democritus, daha çok atom teorisi ile tanınırsa da İktisat ile ilgili düşünceleri de önemlidir.
Democritus’a göre ahlaki değerler mutlak olduğu halde “ekonomik kıymet” sübjektiftir.
“Belli bir şey, bütün insanlar için iyi ve gerçektir; fakat verdiği memnuniyet bir insandan
diğerine farklıdır. “democritus’un bu sözlerinde faydanın sübjektif tanımı vardır.
Democritus, “Çok mutluluk veren şeyler, eğer itidal (ölçülü davranış) yoksa tatsız şeylere
dönüşür”, demekle azalan marjinal fayda ilkesini de keşfetmiş görünür. Democritus
insanların zaman tercihini, çağdaş pek çok iktisatçıdan daha başarılı bir şekilde açıklamıştır:
“Yaşlı adam bir zamanlar gençti” der. Democritus ve devam eder: “fakat genç adamın ileri
yaşlara kadar yaşayıp yaşayamayacağı belli değildir. Bu neden ile eldeki mal, ileride gelecek
olan mala oranla daha üstündür”.
Kaynak: Vural Savaş, 1998, İktisatın Tarihi, sf. 36-38.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun düşüncesinde “doğal olmayan
chrematistike”nin kaynaklarından değildir?
a) Dış ticaret
b) Ücretli emek
c) Üretim
d) Monopol
e) Faiz
2) Toplumda düzeni kuracak ve sürdürecek sınıfların servetten uzak durmasını ve
ruhlarının saflığını korumasını zorunlu gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hegel
b) Smith
c) Marx
d) Aristo
e) Platon
3) Zenginlik amaçlı davranışlar Aristo tarafından nasıl adlandırılır?
a) Chrematistike
b) Oikonomos
c) Etik
d) Politik
e) Moral
4) Aşağıdakilerden hangisi Aristo’nun düşüncesinde yer alan “chrematistike”nin
kaynağıdır?
a) Kölelik
b) Üretim
c) Ahlak
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d) Ücretli emek
e) Politika
5) İktisadi olayların, gelişmelerin neler olduğu ve bunların arka planındaki
değişkenlerin tartışıldığı disiplin nasıl adlandırılır?
a) İktisadi düşünce
b) İktisat tarihi
c) İktisat teorisi
d) Makroekonomi
e) İktisat politikası
f)

Cevaplar
1) c, 2) e. 3) a, 4) d, 5) b
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2. ORTAÇAĞDA İKTİSADİ DÜŞÜNCE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Ortaçağda İktisadi İlişkiler
2.1.1. Ortaçağda Malikane Sistemi ve Feodalizm
2.2. Ortaçağda İktisadi Düşünce: Skolastik Doktorlar
2.3. Ortaçağda İktisadi Düşünce: İslam Alemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ortaçağda nasıl bir iktisadi sistem görülmektedir?
2) Feodalizmin iktisadi boyutu nasıl tanımlanabilir?
3) Skolastik Doktorların dikkat çekici iktisadi fikirleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ortaçağda iktisadi sistem

Malikane sistemi ve
feodalizmin işleyişini
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Skolastik Doktorların
iktisadi fikirleri

Skolastik Doktorların
günümüze kadar etkili olan
katkılarını kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Ortaçağda İslam aleminde
iktisadi fikirler

Ortaçağda İslam
düşünürlerinin iktisada dair
fikirlerinden bazılarını
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Ortaçağ



Feodalizm



Malikane



Thomas Aquinas
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Giriş
Bu bölümde öncelikle Ortaçağda iktisadi sistemin işleyişi ele alınacaktır. Ayrıca,
Ortaçağda Skolastik Doktorların hem bilimsel yöntem bağlamında hem de iktisadi düşünceye
katkıları anlamında irdelenmesine çalışılacaktır.
Son olarak Ortaçağda İslam düşünürlerinin bazı önemli iktisadi fikirleri
açıklanacaktır.
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2.1. Ortaçağda İktisadi İlişkiler
Ortaçağda iktisadi ilişkilerin içinde bulunduğu durum bu uzun dönemde geliştirilen
iktisadi fikirler açısından da belirleyici olmuştur. Bu kapsamda söz konusu dönemin iktisadi
ilişkilerinin öne çıkan özelliklerini ele almak yerinde olacaktır:
-

Ortaçağ ekonomisi tarıma dayalıydı.

- Tarımsal ve kentsel alanlarda politik ve ekonomik yetki aynı kesimlerde
toplanmıştı: kırsal kesimde toprak sahipleri, kentlerde loncalar.
-

Alım satım koşulları gelenek, görenek ve yasalarla belirlenmişti.

- Zanaatçı ve tarım işçileri ürettiği malları pazara gelenek ve yasalar çerçevesinde
sunmak zorundaydı.
- Tarım işçileri toprağa serflik sistemi ile bağlıydı ve başka bir iş seçme şansı
yoktu, üstelik bu durum babadan oğula geçiyordu.
- Kentte de durum pek farklı değildi, ticari yaşam babanın loncasında çıraklık ile
başlıyor ve lonca kuralları ile devam ediyordu.
- Sistemde “adil fiyat” ve “adil ücret” geçerliydi. Dolayısıyla “değer” ile ilgili
düşünceler ahlaki nitelik taşıyordu.
- Ortaçağ ekonomisi büyük oranda kırsal ve tarımsaldı. Kırsal yaşam ise
“malikane”ler etrafında örgütlenmişti.

2.1.1. Ortaçağda Malikane Sistemi ve Feodalizm
Malikane esasen kendi ihtiyaçlarını da karşılayabilen bir üretim merkezidir. Bir şato
ve çevresindeki topraklardan oluşan malikanenin amacı köylünün güvenliğini, aristokrat
sınıfın ise otoritesini ve geçimini sağlamaktı. Kanun ve düzen yalnızca malikane sınırları
içinde söz konusuydu.
Bir şatonun bölünmezliği nedeniyle, korunma ve güvenliğin sağlanmasında ölçek
ekonomisi kuralları geçerliydi. Lordun elde ettiği gelire karşı şatosunun büyüklüğünü
dengede tutması gerekiyordu.
Malikanelerin dikkati çeken 3 özelliği vardı:
-

Ekonomik ve politik çevrelerin birliği

-

Serflik

-

Yüksek derecede kendine yeterlilik
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Feodalizm belli bir toprak parçası üzerinde yaşayanların o toprak parçasını sahibinden
askeri hizmet karşılığında kiraladığı bir sistemdir. Malikane sistemi feodal toplumun önemli
bir parçasıydı.
Malikane sahibi yönetimle ilgili işleri yerine getiriyordu. Senyör, Lord veya Fief
olarak adlandırılan bu kişiler, politik ve askeri güçlerini maddi çıkarlar için kullanabilirdi,
ancak bunun bir sınırı vardı, düzenin devamı için kamusal hizmetler de aynı kişi tarafından
yürütülüyordu.
Lord, köylülerinden yalnızca değerli gelirler ve işgücü aracılığıyla kazanç
sağlamıyordu; yalnızca toprağı kiraya veren ve hizmetlerden yararlanan bir kişi değildi, aynı
zamanda bir yargıç, çoğu zaman bir koruyucu ve her zaman için, sayesinde toprak edinenlerin
ya da onun toprağında yaşayanların, daha bağlayıcı ve daha bireysel bağlar bir yana, çok
genel ancak geçerli bir yardım etme ve boyun eğme zorunluluğu ile bağlı olduğu bir lider
konumundaydı. Bu yüzden de senyörlük, kazançların güçlü bir kişinin elinde biriktiği basit
bir ekonomik değildi.
Malikane sistemi aslında büyük örgütlenme tipi olarak tarihsel açıdan çok büyük bir
yenilik getirmemiştir. Mezopotamya, Nil, İndus ve Çin’de (HwangHo) kurulmuş büyük
örgütlenmeler tarihte görülmüştür.
Serflik malikanenin temel özelliklerinden biriydi ve zorunlu çalışmaydı. Serfler
toprağa bağlı olarak yaşayan kişilerdi, toprakla birlikte alınıp satılabiliyorlardı. Toprağın bir
kısmını malikane sahibi için bir kısmını ise kendileri için işliyorlardı.
Lordlar köylülere, köylüler de Lord’a doğuştan sahipti. Bu kölelikten farklıydı, Lord
serflerini satamıyordu, üstelik Lord’a olan çalışma yükümlülüğü üzerinde sınırlar vardı.
Toprağı işleyenler, Lord diye adlandırdıkları kişiye, her şeyden önce, zamanlarının
büyük bölümünü borçludurlar; Lordun mülküne ait tarla, çayır ya da bağlarda çalışma, taşıma
hizmetleri ve kimi zaman da inşaat ve zanaat hizmetleri (el ustalığı isteyen işler). Dahası,
kendi kazançlarının oldukça büyük bir bölümünü, kimi zaman kira olarak kimi zaman da
parasal vergiler aracılığıyla Lordun hizmetine sunmak zorundaydılar.
Malikane sisteminde meslek seçimi, ticari girişimler, ürünler, hayvan yetiştirilmesi
gibi konularda karar almaya gerek yoktu. Bunlar geleneklerle belliydi. Hangi ürünün ne
zaman, nereye ekileceği, yeni doğan çocuğun ne iş yapacağı vb.
Malikane sistemi kapalı bir sistemdi. Bu açıdan bakıldığında çok önemli bir özellik
olarak kendine yeterlik (otarşi) söz konusuydu. Ekonomik düzen, pazarlardaki fiyatların
etkisi ile değil, malikane içindeki geleneklerle sağlanıyordu.
Malikane içinde temel mübadele unsuru toprak kullanımı karşılığı emek idi. Bunun
yanı sıra pek çok iş için para da kullanılıyordu.
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Malikane sisteminde düzenin geleneklerle yürütülmesi aslında değişime karşı bir
direnç oluşturdu. Örneğin topraklar hep aynı yöntemler ile işlendi; zanaatkarlar aynı ürünleri
ürettiler. Ancak malikane dışında da değişimler oluyordu ve sonuçta malikane bunlara ayak
uyduramadı, işlemez hale geldi.
Sonuçta emeğin toprak kullanımı karşılığında takasını (serflik) öngören sistemin
yerini, paranın toprak kullanımı karşılığında takasını (kira) öngören sistem aldı. Hollanda ve
İngiltere’den başlayarak kent merkezleri gelişti ve tarımsal ürün ihtiyacı artarak alternatif iş
alanları oluştu.
Serflik çökünce Lordun mülkünde parayla çalışılmaya başlandı. Köylülere ait
topraklar ise özel mülklere dönüştü. Ancak bundan sonra tarımsal üretimde bir değişim
yapılabildi.

2.2. Ortaçağda İktisadi Düşünce: Skolastik Doktorlar
Ortaçağda ekonomik düşüncelere daha çok dini düşünceler hakim olmuştur. İlk
çağlarda site ve devlet ekonomik düşüncelerin merkezini oluştururken, Ortaçağda Tanrı
ülkesi, ümmet teşkil etmeye başlamıştır.
Ortaçağın sonlarına doğru münferit ekonomik konular üzerinde duran bazı yapıtlar
yayınlanmış ise de, bu dönemde sistematik bir ekonomik düşüncenin varlığından söz etmek
mümkün değildir.
Ekonomik düşüncelere ilk çağlarda olduğu gibi, daha çok felsefi ve ahlaki düşünceler
arasında yer verilmiş; ancak bu düşüncelerde büyük ölçüde dini inançlara bağlı kalınmıştır.
Gerçekten, bu dönemin en büyük özelliğini inanç ve bilimin ayrılmamış olmasında
görmek mümkündür. Feodalite ve kölelik kurumları vardır. Tarıma dayalı bir ekonomi
mevcuttur.
Skolastik doktorlar olarak adlandırılan düşünürler ise hem bilimlerle ilgilenmişlerdir
hem de din adamıdırlar. Zaten bu nedenle “okul mensubu” anlamına gelen skolastik sıfatını
edinmişlerdir. Skolastik doktorların görüşleri içerisinde en dikkat çeken isim Aquino’lu
Thomas veya kullanılan diğer bir adıyla Thomas Aquinas’tır.
Bu noktadan itibaren skolastik doktorların fikirlerini sekiz başlıkta ele almak yerinde
olacaktır:
-

Doğal Hukuk:

Thomas Aquinas doğal hukuku (Lex Naturalis) doğanın bütün canlılara dayattığı
kurallar olarak tanımlamaktadır.
Doğal hukuk tarihsel olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak, doğal hukuka
aykırı kurallar geçerli olamaz.
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Luis Molina ise doğal hukuk ile akılcı davranışı birleştirmeye çalışmıştır.
Doğal olarak adil olan, durumun niteliği itibariyle yapılması gerekendir. Başka bir
ifadeyle, doğal hukuk ancak akıl ile kavranabilen durumun niteliğine uyumlu olması
mümkün olacaktır.
Bu kapsamda, skolastik doktorların izledikleri yöntem aracılığıyla normatif değer
yargılarından pozitif analitik teorilere yönelmişlerdir.
Örneğin Aquinas’a göre adalet düzenlemedir. Dolayısıyla adil olan da düzenlenmiş
olandır. Aquinas burada dikkate alınması gereken kriterin toplumsal ihtiyaçlar olduğunu
ilave etmektedir. Bu doğrultuda, adil olan toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlenmiş olandır.
-

Rekabet:

Esasen ortaçağda rekabet kavramı söz konusu değildir.
Monopoller çok yaygındır. Ticaret toplumsal bir olay olarak değerlendirilmektedir.
Kamusal otoriteler de bu nedenlerle bir dizi monopol oluşturmaktaydı.
Ayrıca ticari faaliyetlerin kontrolünde loncalar önemliydi.
Sonuçta, piyasa fiyatı kavramı yerine adil fiyat kavramı öne çıkmaktaydı.
Adil fiyat toplumsal yarar doğrultusunda kullanılan bir kavram olarak yaygın biçimde
kabul edilmekteydi.
-

Adil Fiyat:

Trampa ekonomisinden parasal ekonomiye geçiş ile birlikte malların fiyatlarının ne
olması gerektiği konusu ciddi biçimde gündeme getirilmiştir.
Ortaçağ düşünürleri ise adil fiyat kavramını kullanmaya devam etmişlerdir.
Bu kapsamda Aquinas’ın Summa Theologica eserinde ele aldıkları dikkat çekicidir.
Ona göre, fiyat mallar arasındaki değişim oranının parasal ifadesidir.
Adil fiyat sözleşme adaletinin temelini oluşturan alım-satım eşitliğini göstermektedir.
Ancak, Aquinas adil fiyatın nasıl belirleneceğini söylememiştir.
-

İktisadi Değer:

Son dönem skolastikleri özellikle bir fayda değer teorisi üzerinde durmuşlardır.
Dikkat çeken isim olan Luis Molina, malların maliyeti ile değişim değeri arasında bir
bağ olmadığını ileri sürmüştür.
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Ona göre bir malın faydasının o malın değerini belirlemesi söz konusudur.
Malın faydası malın özelliği değildir, tersine insanın o mala atfettiği öneme bağlı bir
olgu olarak değerlendirilmelidir.
Bu görüşler, neoklasik iktisat döneminde geliştirilerek tekrar iktisat tartışmalarında
ele alınacaktır. Bu açıdan da dikkat çekici olduğu vurgulanmalıdır.
-

Adil Ücret:

Aquinas bir kimseye işi ve/veya emeği için ücret ödemenin adil bir davranış olacağını
ileri sürmektedir.
Langenstein ise emeğin sahibine yüklenen maliyeti karşılayacak ve ruhsal/bedensel
gereksinimleri karşılayacak bir fiyat (ücret) ödenmesi gerekmektedir.
Bu fikrin klasik iktisatçılar tarafından savunulan geçimlik ücret fikrine temel teşkil
ettiği de ileri sürülebilir.
-

Para:

Ortaçağın başlangıcında para ile ilgili herhangi bir ciddi görüş ileri sürülmemiştir
denilebilir.
Bunun temel nedeni ise takas ve kendine yeterli (otarşik) üretim tarzıdır.
Ancak, ilerleyen dönemde özellikle prenslerin (hükümdarların) para alanına
müdahaleleri yoğun bir biçimde tartışılmaya başlanmıştır.
Bu bağlamda Nicolas Oresme, özellikle paranın değerinde hükümdarların yarattığı
değişiklikler üzerinde durmuştur.
Oresme’in hocası John Buridan ise paranın madeni para olduğunu ve kıymetinin
üzerinde yazılı olana eşit olduğunu kabul etmiştir.
Devletin gücüne dayanılarak çıkarılan bu paranın aynı zamanda bir değer ölçüsü
olduğunu da tespit etmiştir.
Oresme ise parayı basma yetkisinin hükümdarda olduğunu kabul etmekle beraber,
dolaşıma çıktığı andan itibaren toplumun malı haline geldiğini iddia etmektedir.
Dolayısıyla, hükümdarın paranın değeriyle keyfi bir biçimde oynamaması gerektiğine
işaret etmektedir.
Oresme, para değerini değiştiren hükümdarın üstü örtük bir biçimde vatandaşları
vergilediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, ulusun zenginliği hükümdarda toplanmakta ve
toplumdaki güç dengeleri değişmektedir.
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-

Mülkiyet:

Aquinas, özel mülkiyetin ana gerekçesinin maddi zenginliğin toplum yararı
doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirilmesini sağlayan bir yöntem olması olduğu iddia
etmektedir.
Aquinas’a göre mülkiyeti elde etme ve dağıtma gücü ile kullanma gücünü birbirinden
ayırmak gerekmektedir.
Buna göre herkes sahip olduklarını topluma ve özellikle de ihtiyaç sahiplerinin
kullanımına açık tutmalıdır.
Başka bir ifadeyle Aquinas özel mülkiyet ile Hıristiyanlık tarafınsan önemsenen ortak
kullanım (dayanışma) kavramını bağdaştırmaya çalışmaktadır.
-

Faiz:

Ortaçağ düşünürleri parayı bir mübadele aracı olarak görmektedirler.
Dolayısıyla paranın bir şey üretebilmesi için ilave emek gerekmektedir. Yani kendi
başına para verimli değildir, bu çerçevede bir bedel karşılığında ödünç verilmesi mümkün
olmamalıdır.
Aquinas, para ödünç verme işlemlerinin tamamen bir satış işlemi olduğunu ileri
sürmektedir.
Her alışverişte olduğu gibi bu tip işlemlerde de adalet veya eşitlerin değiştirilmesi
ilkesi uygulanmalıdır.
Paranın ödünç verilmesinde adil fiyat uygulanmalı veya ödenmesi gereken fiyat
satılan paranın miktarına eşit miktarda bir para olmalıdır. Kısacası herhangi bir bedel veya
faiz ödenmemelidir.
Ancak Aquinas, bazı durumlarda faiz ödenebileceğini kabul etmektedir.
Buna göre; ödünç verenin bu ödüncü vermiş olmaktan dolayı uğramış olduğu
kayıpların karşılanması (damnum emergens) ve ödünç verenin ödünç verdiği için mahrum
kaldığı kazancın karşılanması (lucrum cessans) durumlarında faiz ödenmesi gerekecektir.
Burada önemli bir ayrım yapılmaktadır. Bu ayrım “usury” ile “interest” ayrımıdır.
Usury aşırı faiz olarak tanımlanabilir.
Kilise tarafından faiz yasaklanmakla beraber, genelde eleştirilen usury niteliğinde
olandır. Diğer biçimleriyle ise üstü örtük biçimde kabullenilmeye başlanılmıştır.
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2.3. Ortaçağda İktisadi Düşünce: İslam Alemi
8nci ve 10ncu yüzyıllarda eski Yunan filozoflarının yapıtları Arapça'ya çevrilmiştir.
Farabi ve İbni Rüşd gibi İslam düşünürleri antik Yunan felsefesi ile İslâm felsefesini
yorumlayarak tartışmışlardır.
Ortaçağda Hıristiyan aleminde olduğu gibi, Arap ve İslam dünyasında da dini inanç
ve düşünceler ekonomik yaşama nüfuz etmiştir; fedoalizm kurumları vardır. İslam dini faizi
meşru görmemektedir.
Bu durum İslâm ülkelerinde bankacılığın gelişmesini olumsuz yönde etkilemiştir.
Özellikle kapitalizmin gelişmesinden sonra Batı ülkelerinde servet ve para temini için
gösterilen çabanın İslam ülkelerinde yakın zamanlara kadar para hırsı gibi kavramlarla
eleştirildiği görülmektedir.
1332-1406 tarihleri arasında yaşamış olan İbni Haldun yaşadığı zamana göre çok ileri
sayılabilecek düşünceler ileri sürmüştür.
Örneğin, bilim ile inancın ayrılması gereği üzerinde durmuş; bilimin sebep-sonuç
ilişkisine dayandığını ifade etmiştir.
İbni Haldun bilimsel araştırmalarında teorik açıklamalar yanında, siyasal ve tarihsel
gözlemlerden yararlanmış, adeta tümdengelim ve tümevarım metotlarını birlikte
kullanmıştır.
İbni Haldun ekonomik araştırmalarında göçebelik ve uygarlık konuları üzerinde
durmuş; bu ekonomik merhalelerden birinden diğerine geçen toplumların kültürlerinde
büyük değişiklikler olacağını açıklamıştır.
İbni Haldun nüfus artışının ekonomik ve siyasal güç bakımından etkilerine değinerek,
bir ülkenin diğer ülkelere nazaran üstünlüğünü sağlayan sebepler arasında nüfus fazlalığının
önemi belirtmiş;
Bir devletin gücünün ordusu ile maliyesine dayandığına işaret ederek, sağlam bir
devlet maliyesi kurulması için uyulması gereken hususları açıklamıştır.
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2.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
Eski Çağ toplumlarının en belirgin özellikleri tarımsal karakterleridir. Bu tarım
toplumlarını bugünkü çiftçilerden ayıran ise tarım dışı nüfusu besleyebilme güçlerinin
sınırlı olmasıdır. Geleneksel tarımın verimliliği çok düşüktü. Bütün bu Eski Çağ toplumları
birer köy ekonomileri idi. Başka bir deyişle geçimlik ekonomi düzeyinde üretim yapan
kapalı toplumlardı. Antikitenin köylüsü kendi ihtiyacı için üreten ve tüketen, pazarla bağı
zayıf hatta hiç olmayan bir üretici idi. Köleleri de dikkate aldığımızda çoğunun para ile de
ilgileri yoktu. Antikitenin köylüsü yoksul, vergiler ve kiralar altında ezilen büyük ölçüde
sefalet sınırında yaşayan bir kişidir. Bu itibarla Eski Çağ toplumlarında Pazar olgusu sınırlı
bir alana ve topluluğa ilişkindir.
Öte yandan Eski Çağ köylüsü işlediği toprağın da sahibi değildi. Toprak genellikle büyük
toprak sahiplerinin, aristokratların, askerlerin ya da Doğu’da olduğu gibi devletin elinde
olabilirdi. Esasen piyasa öncesi toplumlarda toprak mülkiyeti bir kişinin servet ve sosyal
mevkiini belirleyen en önemli ögeydi. Köylü, kiracı ya da ortakçı olarak toprağı
işlemekteydi.
Eski Çağ toplumlarının en belirgin niteliklerinden biri de köleliğin yaygın bir sosyal gerçek
oluşudur. Kölelik, her toplumda en alt sınıfı oluşturuyordu. Antikitenin iktisadi üretimi
büyük ölçüde köle emeğine dayanıyordu. Atina’da bu dönemde 400.000 kişinin yaşadığı
tahmin edilmekle birlikte bu nüfusun ancak 30.000 kadarı siyasi haklara sahip özgün
vatandaş statüsüne sahiptiler. Geri kalanların bir kısmı özgür fakat siyasi hakları olmayan
yabancılar, metekler ve büyük kısmı ise kölelerdi. Roma’da siyasi haklara sahip
patrisyenler, /plebler/ yabancılar ve köleler şeklinde bir üçlü ayırım vardı. Bu toplumlarda
ticaret ve benzeri iktisadi faaliyet alanları siyasi haklardan mahrum yabancılara ve kölelere
bırakılmıştı. Madenlerde ve ağır işlerde çalışanlar kölelerdi.
Eski Çağ toplumlarında servetin elde edilmesiyle iktisadi üretim arasında doğrudan bir
ilişki yoktu. Piyasa öncesi toplumlarda servet, genellikle gücün ve kuvvetin bir sonucu
olarak elde ediliyordu. Antikitenin, aristokrat, özgür kesimi, çalışmayı ve her türlü iktisadi
faaliyeti küçük görmüşlerdir. Toplumların en değer verdiği ve ödüllendirdiği faaliyetler
siyasi yöneticilik, askerlik, kahramanlık ve dinî statüler olmuştur.
Statü ve toprak mülkiyeti arasında doğrudan bir ilişki vardı. Yunanlılar, toprak sahipliği
hakkını sadece vatandaşlara tanımışlardı. Esasen siyasi haklarda toprak sahiplerine
tanınmıştı. Antik yunan site devletlerinde toprak düzenli ve sürekli vergilerden muaftı.
Dolayısıyla servetin en büyük kısmı bu servetin oluşmasını sağlayan üretimi yapanlara
gitmemiştir. Eski Çağ toplumlarında piyasa toplumundaki gibi üretim faktörleri mevcut
değildi. Özgür emek, sermaye ve serbestçe alınıp satılan tarım toprağı, antikitenin sosyal ve
iktisadi yapısında yer almamıştı.
Kaynak: Burhan Erdem, 2012, İktisadi Düşünceler Tarihi, sf. 7.
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Bölüm Soruları
1) Skolastik doktorların en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adam Smith
b) Aristoteles
c) Thomas Malthus
d) Nassau Senior
e) Thomas Aquinas
2) Skolastik doktorlar normatif değer yargılarından hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşma girişiminde bulunmuşlardır?
a) Pozitif analitik teoriler
b) Pozitif iktisat
c) Aydınlanma
d) Rönesans
e) Reform
3) Feodalizmin malikane sisteminde serfin sistemden elde ettiği temel iktisadi
kazanım nedir?
a) Fayda
b) Üretim
c) Güvenlik
d) Ticaret
e) Eğitim
4) Bazı koşullarda faiz ödenebileceğini öngören ortaçağ düşünürü hangisidir?
a) Nicolas Oresme
b) Thomas Aquinas
c) John Buridan
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d) Jean Bodin
e) Luis Molina
5) Aşağıdakilerden hangisi malikane sisteminin temel özelliklerinden birisidir?
a) Dinamizm
b) Özgürlük
c) Refah
d) Otarşi
e) Tüketim

Cevaplar
1) e. 2) a, 3) c, 4) b. 5) d
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3. MERKANTİLİZM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Merkantilizmin Tanımı ve Kapsamı
3.2. Merkantilist Düşünceyi Doğuran Şartlar
3.3. Merkantilizmin Temel İlkeleri
3.4. Merkantilizmde Ekonomiye Müdahale:
3.5. Merkantilizmin İktisadi Düşünceye Katkısı
3.6. Merkantilist Dönemin Önemli Düşünürleri
3.7. Merkantilizmin Çöküşü
3.8. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Merkantilizm nedir?
2) Merkantilizmin ulus devlet ile ilişkisi nasıldır?
3) Merkantilizmin ekonomiye müdahale yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Merkantilizmin tanımı ve
kapsamı

Merkantilizmin anlamını ve
özelliklerini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Merkantilizmin ilkeleri

Merkantilizmin hangi
ilkeler kapsamında
işlediğini kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Merkantilizmde ekonomiye
devlet müdahalesi

Merkantilizmin ekonomiye
müdahale yöntemlerini
bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Merkantilizm



Dış ticaret



Müdahale



Ulus devlet
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Giriş
Bu bölümde Avrupa’da ulus devletlerin güçlenmesi ile ekonomik alanda uygulanan
bir dizi tedbiri tanımlamak için kullanılan merkantilizm ekonomik sistemi arasındaki ilişkiler
ele alınacaktır.
Ayrıca merkantilist devletlerin ekonomiye müdahale yöntemleri, merkantilist
dönemin önemli düşünürlerinin iktisadi fikirleri ve zaman içinde merkantilizmi çöküşe
sürükleyen sorunlar tartışılacaktır.
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3.1. Merkantilizmin Tanımı ve Kapsamı
Merkantilizm kıymetli madenler elde etmeyi amaçlayan, devlet kanalıyla ticaret ve
sanayiye uyulması zorunlu kaideler ve sınırlayıcı hükümler getiren, lehte ödemeler dengesini
temin etmeyi zorunlu kılan, milletlerarası rekabette kendi ülkelerinin çıkarlarını her şeyin
üstünde gören iktisat politikasıdır.
Merkantilizmi hazırlayan nedenlerden en önemlisi çıkış yolu bulamayan Avrupa’nın
maddeyle yakın ilişki kurarak yeni bir sistem oluşturmasıdır. Batı toplumunun ilk belirlediği
olgulardan birisi maddenin varlığıdır. Böylece madde ile bilgileri toplamakta ve araştırmalar
yapılır. Bu dönemin insan tipi dışa dönük ve kuşkucu bir tiptir. Bunun yanı sıra kentleşme ve
ticaret merkezleri de yeni iş alanlarının doğmasına, yapısal değişikliklere ve yeni
uzmanlıklara (örneğin ticaret hukuku) neden olmuştur.
Feodal yapının çözülmesi özellikle kendi ulusal çıkarlarını tanımlayan ve sadece
bunları elde etmeye çalışan ulus-devletlerin oluşmasını da beraberinde getirmiştir. Söz
konusu ulus-devletler bir yandan kendi aralarında kıyasıya bir rekabeti oluştururken diğer
taraftan da kolonileşme hareketlerine yönelmişlerdir. Öncelikle sömürgecilik biçiminde
ortaya çıkan bu süreç günümüze yaklaşırken giderek merkez ile çevre ilişkilerine
dönüşmektedir.

3.2. Merkantilist Düşünceyi Doğuran Şartlar
İktisat tarihinin ve tabii iktisadi düşüncenin önemli başlıklarından biri olan
merkantilizmin ortaya çıkışı oldukça farklı dinamiklerin bir araya gelmesine bağlı olmuştur.
Ortaçağın geleneksel ekonomik işleyişini kökten dönüştüren bazı gelişmelerin yanı sıra
toplumsal ve siyasal alandaki kritik değişimler de bu süreçte önemli rol oynamışlardır.
Bunları ele almak gerekirse:
-

Yeni İnsan tipi

-

Yeni ticaret merkezleri – liman kentleri

-

Feodal yapının çözülmesi – Milli devletlerin ortaya çıkışı

-

Rönesans ve Reform – dini ve kültürel değişim

-

Kıymetli madenlerin Avrupa’ya akışı – Amerika’nın keşfi

-

Ticari kapitalizmin doğuşu – üretim biçiminde değişim

-

Sermaye birikimi – ticarette yüksek kar

Tabii ki bu dinamiklerinin hepsi iç içe geçmiştir. Başka bir ifadeyle, ortaya çıkan
karmaşık dönüşüm süreçlerini tek bir değişken üzerinden açıklamak imkansızdır. Ortaçağın
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statik, tarıma dayalı ve değişime kapalı sisteminin yerine çok farklı bir iktisadi-sosyal-siyasi
sistemin kurulması söz konusu olmaktadır.
Öncelikle bireye dair değişimlere odaklanılabilir. Rönesans ve reform süreçleri
kapsamında bireye bakış açısı tamamen değişmiştir. Bireyi statik bir değişken olarak ele alan
bakış açısından bireyi merkeze alan, ona güvenen bir perspektif olgunlaşmıştır. Bu süreci
destekleyen bir diğer gelişme de feodal sistemin çözülmesi olmuştur.
Feodal malikanede toprağa bağlı olarak yaşam süren birey, özgür bir birey haline
dönüşmüştür. Söz konusu gelişmeyi ücretli emek sisteminin kuruluşuna da ön koşul olarak
da değerlendirmek mümkündür. Bu süreçte bir diğer değişken ise ticaret merkezlerinin ve
ticaret limanlarının ortaya çıkmasıdır. Özellikle feodal yapının çözülme sürecinde topraktan
koparak bu kentlere, ticaret merkezlerine gelen özgür bireyler bu merkezlerin gelişmesi için
gerekli insan gücünü ve bu mekanların ihtiyaç duyduğu dinamizmi getirmiştir.
Diğer bir süreç açısından karşımıza çıkan önemli olgu sosyal ve siyasal gelişmelerdir.
Feodal yapının çözülmesiyle yaşanan siyasal dönüşümlere sosyal ve kültürel alanda dramatik
değişimleri getiren Rönesans ve Reform hareketleri eşlik etmiştir. Ulus-devletlerin ortaya
çıkış sürecini besleyen söz konusu gelişmelere iktisadi açıdan bakıldığında ulusal pazarların
ve tabii ulusal ekonomilerin kurulmasında önemli rol oynamıştır.
Ayrıca, ekonomik açıdan bakılarak ilave etmek gerekirse, ticaretin yaygınlaşması ve
kurumsallaşmasıyla biriken ciddi karlar da iktisadi mekanizmaların işleyişlerini derinden
etkilemiştir. Tarıma dayalı ekonomi yerini ticarete bırakmaktadır. Başka bir açıdan ele
alındığında, geçimlik ekonomiler artık değer üretmeye odaklanmaktadır. Söz konusu olguları
piyasalaşma ve parasallaşma süreçleri kapsamında değerlendirmek de mümkündür. Bu
kapsamda, yeni kıtaların keşfiyle Avrupa kıtasına taşınan büyük miktarlardaki kıymetli
madenlerin de etkisi olduğu unutulmamalıdır.

3.3. Merkantilizmin Temel İlkeleri
Merkantilizm sistemini daha iyi açıklayabilmek için temel ilkelerini ele almak
yerinde olacaktır:
- Piyasa önemlidir ve kıymetli madenler servetin tek göstergesidir. Dolayısıyla
iktisat politikası da buna yönelik olmalıdır.
-

Kıymetli madenlerin her türlü kontrolünü devlet yürütmelidir.

- Devlet kıymetli madenlerin ülkeye girişini teşvik etmeli, yurt dışına çıkışı ise
önlemelidir.
-

Devlet sanayiyi düzenlemeli ve iktisadi hayata müdahale etmelidir.

-

Devlet kamu harcamaları ile özel kesime gelir transferi sağlamalıdır.
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3.4. Merkantilizmde Ekonomiye Müdahale
Merkantilizm’in ekonomiye müdahale yöntemlerini şu başlıklarda toplamak mümkün
olacaktır:
-

Nüfus artışını teşvik etmek.

-

İşgücü ücretleri için tavan tespit etmek.

-

Sanayiye sübvansiyon ve teşvikler vermek.

-

İhracatı kolaylaştırmak, ithalatı zorlaştırmak.

- Ülke içinde üretilecek mallar için hammadde ithalatını kolaylaştırmak, bu tip
hammaddelerin ihracatını yasaklamak.
-

Deniz aşırı yeni sömürgeler elde etmek.

3.5. Merkantilizmin İktisadi Düşünceye Katkısı
Merkantilizm döneminde ortaya çıkan ve tartışılan, tabii daha sonraları da giderek
olgunlaştırılan önemli bazı kavramların iktisadi düşünceye ciddi katkılar olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunlar:
-

Dış ticaret bilançosu kavramı.

-

Miktar teorisinin ilkel biçimi.

-

Kıymetli maden girişlerinin etkileri. Para arzı artışı fiyatları yükseltir.

-

Mübadele değeri ile fiyat arasında ilişki.

-

Faiz haddi ile ödünç verilebilir fonlar arasında ilişki.

3.6. Merkantilist Dönemin Önemli Düşünürleri
Merkantilist dönemde öne çıkan bazı önemli düşünürlerin fikirleri incelendiğinde
önemli bazı hususlar dikkat çekmektedir. Bu düşünürler arasında kimileri siyaset ve toplum
düzlemlerine ait analizleriyle de tanınmaktadırlar. Ancak, iktisadi alana dair fikirlerinin
eklektik olduğu da vurgulanmalıdır. Bunun en önemli nedeni ise, bazı fikirlerin merkantilist
olarak değerlendirilmekle birlikte bazı diğer fikirlerin de liberalizme yakın olarak
değerlendirilebileceğidir.
Önemli isimlerden Jean Bodin özellikle para ve fiyat hareketlerine odaklanmıştır.
Bodin, Ortaçağ boyunca da üzerinde sürekli tartışmalar yaşanan bu olgu merkantilist
yazarları da ilgilendirmiştir. Bodin, özellikle fiyat artış nedenlerine odaklanmıştır. Onun
tespit ettiği nedenler şunlardır:
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- Amerika kıtasından gelen büyük miktarlardaki altın ve gümüş
- Aşırı ihracatın yarattığı mal darlığı
- Piyasadaki fiili tekeller
- Lüks tüketim ve israf
- Para ayarının düşmesi
Bodin, parasal bolluktan kaynaklanan fiyat artışlarıyla diğer geçici nedenleri
birbirlerinden ayırmıştır. Özellikle de diğer nedenler üzerinde durmuştur.
Bodin’in bu sorun kapsamında önerdiği çözümler ise şunlardır:
-

Lüks tüketimin yasaklanması

-

Anlaşmalı fiyat yükseltenler engellenmeli

-

Tekeller kırılmalı

-

Devlet ticaret serbestisini temin etmeli

Diğer bir önemli düşünür olan William Petty’nin görüşleri incelendiğinde, dikkat
çeken en önemli fikir doğada karşımıza çıkan düzenin bir benzerinin insan-insan ilişkilerinde
olduğudur.
Petty, iktisadi değerin ölçüsü olarak kıymetli madenleri değil de emek ve toprağı
işaret etmektedir. Emek ile ilgili bir diğer önemli katkısı da işbölümü sisteminin getirdiği
faydalara yapılan vurgudur. Bu tarz fikirlerin daha sonra özellikle iktisadi liberalizm
tarafından da savunulacağı görülecektir. Ancak, çelişkili olarak Petty ücretler için tavanlar
belirlenmesini de savunmaktadır.
İktisadi değerin emeğin yanı sıra bir diğer kaynağı olarak toprağın rantın kaynağı
olduğunu vurgulamaktadır Petty. Buna göre, toprakta çalışan çiftçi mahsulden tohumu, kendi
yiyeceğini ve diğer ihtiyaçları için payı ayırır, geriye kalan kısım ise rantı oluşturmaktadır.
Ancak bu bakış açısında rant ile kar ayrımının olmadığı da vurgulanmalıdır.
Petty bir taraftan ticareti kısır bir uğraş olarak görürken, bir diğer taraftan da üretim
için olan gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda bir diğer ilginç fikri de dış ticaret
serbestisini savunmasıdır ki bu fikriyle dönemin merkantilist fikirlerine karşı çıkmış
olmaktadır.
Nüfus hareketlerinin önemine dikkat çeken Petty, ilerleme, işbölümü ve gelişme
aşamaları gibi kavramlar bağlamında nüfusun önemine işaret etmektedir.
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Liberalizmin öncülerinden biri olarak kabul edilen John Locke mülkiyetin toplumsal
sistem içerisindeki kurumsallaşmasına ve önemine işaret etmektedir. Mülkiyet, insan
emeğinin tabiatı şekillendirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, özel mülkiyetin
açıklanmasında hareket noktası emektir.
Ancak Locke’a göre artık değer başkalarının emeğinin ürünüdür. Üstelik, toprak ve
sermaye üzerindeki mülkiyet uygulamasıyla artık değer el değiştirebilir. Daha farklı
söylemek gerekirse, rant ve faiz artık değerin biçimleridir.
Locke, faizin de ranttan doğduğunu iddia etmektedir. Rantlar birikerek paranın eşit
olmayan dağılımını yaratmaktadır. İhtiyacından fazla para sahibi olanlar bu varlık üzerinden
faiz geliri elde etmektedirler.
Locke’un en iyi bilinen fikirlerinden biri de davranışların itici gücüyle ferdi çıkarlar
arasında bir ahenk olmasıdır. Bu fikriyle Locke iktisadi liberalizmin önemli isimlerine, örnek
vermek gerekirse Adam Smith’e yakın bir konuma ulaşmaktadır. Kişisel çıkarın özellikle
iktisadi kararların arka planındaki temel motif olduğu fikri sonraki yüzyıllarda ve tabii ki
günümüzde de öne çıkan bir düşüncedir.
Önemli bir düşünür olarak fikirlerine yönelmek gereken bir diğer isim de Bernard
Mandeville’dir. Mandeville, esas olarak iktisadi düzen içerisinde tüketimin önemini
vurgulamaktadır.
Mandeville, tüketim harcamalarının altını çizerken tasarrufu ise değersiz bulmaktadır.
Bu açıdan bakıldığında, onun geleneksel tarım toplumlarının öne çıkardığı bir değer olarak
tasarrufu yerdiği ve yeni dönemin bunun tersine tüketimin önemine odaklandığını
irdelemektedir.
Burada Mandeville’in temel gerekçesi iktisadi değer yaratabilecek unsurların atıl
bırakılması halinde iktisadi gerilemelerin kaçınılmaz olacağıdır. İşte ekonominin sahip
olduğu söz konusu atıl potansiyeli ancak tüketim harcamaları harekete geçirebilecektir.
Ekonomik bolluk ve zenginlik, tasarruftan ziyade harcama ve tüketim ile sağlanacaktır.
İktisadi liberalizmin öncülerinden biri olarak kabul edilen Mandeville’in en bilinen
fikirlerinden biri ise tekil kötülüklerin toplum çıkarları olduğudur. Burada Mandeville,
yerleşik ahlaki kurallarla yasaklanan bazı insan davranışlarının, mesela daha fazla tüketim
yapmanın aslında toplumun zenginleşmesi açısından pozitif bir rol oynayabileceğidir.
Mandeville, bu fikirleriyle iktisadın ahlak ile olan bağını sorgulamaya yönelmekte ve pozitif
iktisada gidişe yönelik ilk katkılardan birini ortaya koymaktadır.
Liberal fikirlerinin yanı sıra Mandeville devlete de bir görev yüklemektedir. Ona göre
devlet, insan aklının ve zekasının yaratacağı tüm üretim usullerinin önündeki engelleri
kaldırması gerekmektedir.
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Merkantilist dönemin önemli isimlerinden bir diğeri olan Richard Cantillon ise
iktisadın metafizikle var olan bağını kesmeye çalışmıştır. Buna göre insan-insan ilişkilerinin
belirlediği iktisadi olgular arasında değişmez ve somut ilişkileri aramak gerekmektedir.
Cantillon’ın değer sorununa bakışı da dikkat çekmektedir. Cantillon, eşyanın sabit ve
gerçek bir değeri ile yine eşyanın değişken ve piyasa değeri olduğunu iddia etmektedir.
Eşyanın gerçek değeri ise onu üretmekte kullanılan toprak ve emek’e bağlıdır.
Diğer taraftan, eşyanın piyasa değeri ise daima değişkendir. Değişim nedeni ise bugün
çok iyi bildiğimiz arz ve talep koşullarıdır.
Ayrıca Cantillon, ülkedeki fiyat seviyesi ile kıymetli maden giriş çıkışları ilişkisini
incelemiştir. Buna göre, fiyatlar düşükse ihracat yükselecek ve bu süreç sonucunda da ülkeye
kıymetli maden girişleri gerçekleşecektir.
Son olarak da incelediğimiz bu dönemin en önemli isimlerinden biri olan David
Hume’a yönelmek yerinde olacaktır. Hume, ihracat ve ithalat fazlalarının ülkeye altın ve
gümüş giriş ve çıkışlarını etkileyeceğini ve bunun da ülkedeki fiyat hareketlerini
biçimlendireceğini ortaya koymaktadır.
Hume’un dikkat çeken ve daha sonraki dönemde de ciddi biçimde etkin olacak bir
diğer fikri ise otomatik denge fikridir. Hume, müdahalenin olmadığı bir ortamda piyasada
dengenin otomatik olarak kurulacağını iddia etmektedir. Bu bağlamda Hume’un paranın
miktar teorisine benzer bir yaklaşıma da yakın durduğunu iddia edebiliriz.
Hume dış ticaretle de ilgili ciddi fikirler geliştirmiştir. Diğer merkantilist düşünürlerin
tersine Hume, dış ticaret açığının korkulacak bir olgu olmadığını ortaya koymakta, dış ticaret
fazlasını da çok olumlu değerlendirmeyi reddetmektedir. Ona göre dış ticarete katılan
tarafların hepsi kazanç sağlar ki bu fikir daha sonra iktisadi liberalizm taraftarlarınca ciddi
biçimde sahiplenilecektir.

3.7. Merkantilizmin Çöküşü
Merkantilizm Ortaçağ sonrasında özellikle Batı Avrupa’da ulus-devletlerin ortaya
çıkış sürecinde karşımıza çıkan önemli bir uygulama olmakla birlikte yerini günümüzü de
etkileyen iktisadi liberalizme bırakmıştır. Her sistemin başına gelen değişim ve dönüşüm
etkilerinin merkantilizmin de ömrünü şekillendirdiğini vurgulamak gerekmektedir. Bu
önemli dönüşümleri şu şekilde sıralandırmak yerinde olacaktır:
-

Bilimdeki gelişmelerin sanayiye uygulanması ve sanayi kapitalizminin doğuşu.

-

Sanayici kapitalist sınıfın ortaya çıkışı.

-

Devlet müdahalesine olan inanç ve güvenin sarsılması.

-

Laissez-faire iktisadına geçiş.
48

3.8. Meraklısı İçin Ek Okuma
Himayecilik ile çift metal sisteminden yavaş yavaş altın standardı sistemli serbest ticarete
geçiş, laissez faire teorisi ve ideolojisinin doğuşunu da beraberinde getirdi. Biraz 18.
yüzyıla hakim olan kameralist-merkantilist kavrayıştan, biraz da iktisadın henüz bağımsız
bir disiplin olmayıp siyaset teorisinin bir parçası olmasından dolayı, bu süreç ağır işledi.
Ticari kapitalizmin ilk birkaç yüzyılında, merkantilist ekonomi politikası, altın ve gümüş
edinmek için ihracatı artırma arayışındaydı. Bu dönemde devlet, yerli üretimin teşvik
edilmesinde, ticaretin kurallara bağlanmasında ve hazine gelirinin artırılmasında merkezi
bir rol oynuyordu. Merkantilizm, ülkenin ihracat kapasitesini artırmak için iç sanayinin
gelişmesi gerektiğini kabul eden dinamik bir görüştü. Bir ülke sınırları içindeki değerli
maden birikimi ancak ihracat fazlasıyla garantilenebileceğinden, dış ticaret üzerinde katı bir
denetim ve ithalatı sınırlamaya yönelik himayeci gümrük vergileri, merkantilizmin
doğasında vardı. Bununla beraber, sanayinin gelişimiyle birlikte, gitgide daha çok sayıda
siyaset düşünürü “kapitalizmin devlet vesayetinden özgürleşmesi” gereğinin farkına
varıyordu:
Merkantilizm ticari kapitalizmin teorisi ve ideolojik dayanağı iken, klasik ekolden
iktisatçıların başlıca tartışma konusu olan değer sorununun ise, ancak sanayi
kapitalizmine geçişle birlikte ortaya çıktığı söylenmektedir.
İlkin başta François Quesnay olmak üzere fizyokratlar, ticaret ile parayı tek zenginlik
kaynağı olarak gören merkantilist fikre saldırarak, düşüncede bir değişim başlattılar.
Fizyokratlar, bunun yerine, servetin oluşturulmasında toprağın ve işlenmemiş mal
üreticilerin rolünü vurguluyorlardı. Giderek, serbest ticareti ve ekonomide serbestliği
savunmaya başladılar. Bunları sonraları daha güçlü argümanlar takip etti.
John Locke ve David Hume’un bireyci idealinin özünde de aynı görüş bulunuyordu. 18.
yüzyıl İngiliz düşünürleri, “kişisel kazanç ile kamunun iyiliği arasında ilahi bir uyum”
olduğuna inanmışlardı. Öte yandan, laissez-faire kavramı ilk olarak, 18. yüzyıl ortasında,
bir Fransız olan Marki d’Argenson tarafından ortaya atıldı. D’Argenson, daha iyi yönetmek
için, daha az yönetmek gerekir, diyordu. Jeremy Bentham, A Manual of Political Economy
(1793) (Siyasal İktisadın El Kitabı) adlı eserinde bir kanun formüle ediyordu: “Genel kural,
devlet tarafından hiçbir şey yapılmaması ve hiçbir girişimde bulunulmaması gerektiğidir.”
Laissez-faire sisteminin gitgide yükselişi ve sonunda mutlak egemenlik sağlaması, 19.
yüzyıla damgasını vuran gelişmelerinden biri olmuştu.
18. yüzyılda devletin kendi minimum işlevlerini aşarak yaptığı hemen her şey
zararlı veya başarısızdı, ya da öyle addediliyordu. İktisatçılar, servet, ticaret ve
sistemin işleyişinin, serbest rekabetin ürünleri olduğunu öğretiyorlardı. …Ancak
Darwinciler bir adım daha ileri gittiler: Serbest rekabet insanı insan yapan şeydi.
…En güçlü olanın yaşamını sürdürmesi ilkesi, Ricardo’nun iktisat teorisinin çok
kapsayıcı bir genellemesi olarak görülebilir.
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Öte yanda, sanayileşme çağının kapsamlı bir iktisat teorisinin ve ideolojisinin
oluşturulmasına öncülük edenler, ilk kuşak Britanyalı büyük iktisatçılar olan Adam Smith,
David Ricardo ile John Stuart Mill’di.
Kaynak: Ivan T. Berend, 2007, 20. Yüzyıl Avrupa İktisat Tarihi, sf. 16-18.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmin politikalarından biri değildir?
a) Stratejik dış ticaret politikası
b) Nüfus artışını teşvik
c) Hammadde ihracatına yasak
d) Gıda ihracatına yasak
e) Yeni sömürgeler
2) “Tek tek kötülükler toplum çıkarlarıdır” ifadesi hangi düşünür tarafından ortaya
konulmuştur?
a) John Maynard Keynes
b) Adam Smith
c) Karl Marx
d) Thomas Aquinas
e) Bernard Mandeville
3) “Davranışların itici gücüyle kişisel çıkarlar arasında uyum” ifadesi hangi
düşünüre aittir?
a) Joseph A. Schumpeter
b) James Buchanan
c) Milton Friedman
d) John Locke
e) David Ricardo
4) Lüks tüketimin yasaklanmasıyla fiyat hareketlerinin engellemesini öngören
düşünür hangisidir?
a) David Hume
b) Jean Bodin
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c) Richard Cantillon
d) Leon Walras
e) Alfred Marshall
5) Aşağıdakilerden hangisi Merkantilizmin politikalarından biridir?
a) Serbest ticaret
b) Nüfus kontrolü
c) Dış ticarette teşvik
d) Fiyat istikrarının sağlanması
e) Tam istihdamın sağlanması

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) d, 4) b, 5) c
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4. FİZYOKRASİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Fizyokratik Düşünce
4.2. François Quesnay’nin İktisadi Fikirleri
4.3. Ekonomik Tablo
4.4. İktisadi Düşünceye Katkıları
4.5. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Fizyokratların iktisadi düşünce içindeki önemleri nedir?
2) Quesnay’nin ekonomik tablosunun vurguladığı olgu nedir?
3) Fizyokrasinin iktisadi düşünceye katkıları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Fizyokrasinin tanımı

Fizyokrasinin ne anlama
geldiğini ve temel
sorunsalını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Ekonomik tablonun önemi

Quesnay’nin ekonomik
tablosunun iktisadi
düşünceye katkısını
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Fizyokrasinin iktisadi
düşünceye katkıları

Fizyokrasinin iktisadi
düşünceye önemli
katkılarını incelemek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Üretim



Quesnay



Tarım



Ekonomik Tablo
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Giriş
Bu bölümde iktisadi liberalizmin öncülerinden kabule dilen Fizyokrasi ekolünün
tartıştığı temel görüşler ele alınacaktır. Bu kapsamda, Françoi Quesnay’nin Ekonomik Tablo
olarak adlandırdığı ve ekonomideki farklı kesimlerin arasında gerçekleşen çeşitli iktisadi
ilişkilerin ele alındığı şematik yaklaşım irdelenecektir. Ayrıca, fizyokratların daha geniş bir
perspektiften bakıldığında iktisadi düşünceye getirdikleri katkılar tartışılacaktır.
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4.1. Fizyokratik Düşünce
18nci yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da merkantilizmin bir türevi olarak uygulanan
Colbertizm’e karşı doğal bir düzen olarak Liberalizm savunulmuştur.
Dolayısıyla Fizyokrasi öğretisinin arkasında yatan temel fikir Merkantilizm eleştirisi
ve doğal düzen fikridir.
Merkantilist politikaların içinde, tarım ürünlerinin fiyatlarının düşük tutulması ve
Devletin ekonomiye yoğun müdahaleci tavrı en çok eleştirilen noktalar olmuştur.
Bu noktaları açmak gerekirse;
- Fransa’da tarım sektörü yaklaşık iki yüzyıl boyunca gerilemiştir. Bu sürecin temel
nedeni olarak da ülke içi gümrük vergileri, tarım ürünlerine yönelik ihraç yasakları ve ağır
vergi yükü gösterilmiştir.
- Fizyokrasi taraftarları, devletin merkantilist politikalarını eleştirmişler ve bir
ülkenin zenginliğinin o ülkede bulunan değerli maden stoğunun artması olduğunu düşünen
yaygın görüşü reddetmişlerdir.
- Onlara göre, zenginliğin esas kaynağı tarım kesimidir. Merkantilizm’in değerli
maden elde etmek için ticaret ve sanayi kesimlerini desteklemesini yanlış buluyorlar.
- Bu zenginliği yaratan kesimin önü açılmalı ve ona yönelik ağır müdahaleler
ortadan kaldırılmalıdır.
Fizyokratlara göre ekonomik faaliyetler ve sosyal yaşam her yerde geçerli değişmez
doğal ilkelere tabidir. Devlet tarafından meydana getirilen kanuni düzenin bu ilkelere
uygunluğu ölçüsünde toplumun zenginliği artar, fertlerin refahı kanun koyucu tarafından
yapılan kanunların, hükümet tarafından alınan; kararların bu doğal düzene uyması nispetinde
yükselir.
Doğal düzen ilahi bir düzendir. Devletin müdahalesi olmadan kendi kendine kurulur.
Devletin yapacağı iş, fertlerin faaliyetlerine müdahaleden çok, onları ekonomik
faaliyetlerinde serbest bırakmak olmalıdır. Böylece doğal düzen kendiliğinden işler.
Doğal düzen özel mülkiyet ve ekonomik serbestiye dayanır. Toprak mülkiyeti
insanlığın refah ve mutluluğu için en hayırlı bir kurumdur. Devletin görevi ülkenin
güvenliğini sağlamak, eğitim ve bayındırlık hizmetlerini görmektir.
Fizyokratlar böylece, merkantilistlerin aksine, fertlere ekonomik faaliyetlerde sonsuz
bir serbesti tanınmasından yanadırlar.
Bu tavırdan açıkça anlaşılabileceği gibi kendilerini izleyen dönemin temel dünya
görüşü haline gelecek olan Liberalizmin öncüleridir.
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Bunun en büyük delili sanırız onların sloganlarından biridir:
“Laissez faire, Laissez passer”
“Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler”
Önemli noktaları özetlemek gerekirse:
1) Tarımsal üretime gereken önemin verilmesi,
2) Devletin ekonomiye müdahale etmemesi,
3) Vergilemede yeni düzenlemelere gidilmesi.

4.2. François Quesnay’nin İktisadi Fikirleri
İşte bu görüşleri ile tanınan Fizyokrasi’nin öncüsü 1758 yılında yayınlanan Tableau
Economique başlıklı kitabıyla Dr. François Quesnay olmuştur.
Dr. François Quesnay (1694-1774)’nin ortaya koyduğu ekonomik tablo günümüz
makroekonomik yaklaşımının da bir nevi öncüsü olarak değerlendirilebilir.
Bir tıp doktoru olan Quesnay, ekonomideki harcama akımlarını insan vücudundaki
kan dolaşımına benzetmiştir. Buna göre, nasıl kan ile organların ihtiyaç duydukları oksijen
ve besin ulaştırılıyorsa, ekonomik kesimler arasındaki harcamalar onların ihtiyaç duydukları
satın alma gücünü ve dolayısıyla malları temin eder.
Dr. Quesnay Fransa'da nüfusun azalmasından ve sefaletten merkantilist politikayı
sorumlu tutmuştur.

4.3. Ekonomik Tablo
Bu yaklaşımın detaylarına girmeden evvel, varsayımlarını vermek doğru olacaktır:
1) Ekonomik düzlemde verimli olan tek kesim tarımdır.
2) Ekonomik ve sosyal yaşamda doğadaki düzene benzer bir düzen vardır. İnsan
aklını kullanmak vasıtasıyla doğal düzenin işleyişini kavrayabilir ve bunu kendi iyiliği
doğrultusunda kullanabilir. Bu doğal nitelikli düzene yapılacak her türlü dışsal müdahale
bozucu etkiler yaratacaktır.
3) Toprakta özel mülkiyet geçerlidir.
4) Toprak sahibi üreticiden kira alır. Yani rant gelirleri söz konusudur.
5) Üreticiler kapital teçhizatına, yani üretim araçlarına sahiptirler.
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6) Üretimde ücretli işçi kullanılmaktadır.
7) Dış ticaretin olmadığı varsayılır, yani kapalı ekonomi koşulları geçerlidir.
8) Ekonomide tasarruflar ancak kapitalin yenilenmesine yetmektedir. Yani net
sermaye birikimi söz konusu değildir. Nedeni sanayinin verimli bir sektör olmaması.
Fizyokrasi bu çerçevede toplumda üç sınıflı bir yapı öngörmektedir.
Bu görüşün o dönem Fransa’sında yaygın bir görüş olarak kabul gören Tiers Etats
yaklaşımından esinlendiği iddia edilebilir.
Bu sınıflar şunlardır:
1) Toprak sahipleri (Aristokrasi),
2) Çiftçiler veya üreticiler (Gerçek değeri yaratanlar),
3) Kısır sınıflar (Zanaatkârlar, Tüccarlar ve diğer malî kesimler).
Quesnay, Tableau Economique başlıklı ünlü eserinde ekonomide gerçek değerin nasıl
yaratıldığını şematik olarak göstermektedir.
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Grafik: Quesnay’nin Orijinal Ekonomik Tablosu
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Grafik: Quesnay’nin Ekonomik Tablosu

Bu tabloda ekonominin üç kesimi arasındaki harcama akımları ilk defa ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Tarımsal üretimin değeri 5 birimdir.
Çiftçiler bu üretimin 2 birimini Döner Sermaye olarak kullanırlar. Yani kendi
ihtiyaçları için ve tohumluk olarak harcarlar.
Dolayısıyla net ürün 3 birimdir.
Ekonomide işte bu 3 birimlik net ürün üç farklı kesim arasında el değiştirir ve
onların ihtiyaçlarını karşılamaya yarar.
Bu harcama akımlarının nasıl gerçekleştiğine bakarsak:
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1) Çiftçiler ellerindeki 3 birimin, 2 birimini Toprak Sahiplerine Rant olarak
öderler. Son olarak ellerinde kalan 1 birim ile de kullandıkları üretim araçlarını yenilemek
üzere Zanaatkarların ürettiği araçları satın alırlar.
2) Toprak Sahipleri, çiftçilerden aldıkları 2 birim Kiranın 1 birimi ile yine
onlardan gıda maddeleri satın alırlar. Geriye kalan 1 birim ile de Zanaatkarlardan mamul
mallar satın alırlar.
3) Zanaatkarların eline 1 birim Çiftçilerden, 1 birim de Toprak Sahiplerinden
olmak üzere 2 birim geçer. Onlar da bunu Çiftçilerden 2 birimlik hammadde ve gıda
maddeleri almak üzere kullanırlar.
Görüldüğü üzere, her kesim eline geçen satın alma gücünü ihtiyaçları doğrultusunda
kullanır, ancak Toprak Sahipleri ve Zanaatkarlar yeni bir değer yaratmazlar. Sadece
Çiftçilerin ürettiği değerin el değiştirmesinde rol oynarlar.

4.4. İktisadi Düşünceye Katkıları
Fizyokrasi kısa soluklu ve fazla yaygınlaşmamış bir ekol olmakla birlikte çok
önemli fikirlerin oluşma sürecine ciddi katkılarda bulunmuştur. Özellikle daha sonra
iktisadi liberalizm olarak adlandırılacak olan yaygın ve egemen iktisadi düşüncenin bazı
önemli tartışmalarının fizyokratların attıkları adımlara çok şeyler borçlu olduğu
vurgulanmalıdır. Bu çerçeve iktisadi düşünceye yaptıkları önemli katkıları ana başlıkları
itibarıyla ele almak yerinde olacaktır:
1) Soyutlama ve model kurma.
2) Üretim ile gelir arasında bir ilişki kuruluyor.
3) Gayri safi Üretim ve net üretim kavramları ortaya çıkıyor.
4) Ekonomik yapıdaki kesimler arasında var olan harcama akımları tespit ediliyor.
5) Ekonomik yapının genel dengesi kavramı ortaya çıkmış. Bu açıdan Walras ve
Keynes gibi iktisatçılara öncülük yapılmış.
6) Keynes ile bağlantı kurulabilecek bir diğer kavram ise tasarrufun zararlı
olabileceği yaklaşımı. Harcanmayan gelirlerin diğer kesimlerin üreteceği mallara yönelik
talebi azaltacağı ve bu nedenle ekonomik dengenin bozulacağı fikri var. Daha sonra bu fikir
geliştirilerek Keynes tarafından efektif talep yetersizliği kavramına ulaşılıyor.
7) Yarattıkları ürüne miktar açısından bakıyorlar dolayısıyla da tarım ürünlerinin
işlenmesi ile ortaya çıkartılan katma değeri önemsememişler. Ancak, zanaatkar ve
tüccarların verimsizliğini vurgulayarak, üretken emek ile üretken olmayan emek ayrımını
yapmışlar.
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8) Net ürün kavramı ile iktisadî düşüncede daha sonra önemli hale gelecek olan
emek-değer ve artı-değer kavramlarına öncülük ediyorlar. Her insanın emeğinin ürünün
doğal sahibi olduğunu vurgulamaları emek-değer kavramına, bunun nasıl paylaşıldığı
üzerinde düşünmeleri de artı-değer kavramına yönelik ilk girişimler olarak
değerlendirilebilir.
Bu önemli katkılarına rağmen fizyokratların en önemli eksiklikleri üretken kesim
olarak sadece tarıma önem vermeleri olmuştur. Ticaret ve sanayinin değer yaratma
potansiyellerini görememeleri özellikle sanayi devrimi sonrasında fikirlerinin ele alınmasını
neredeyse imkansız kılmıştır.
Ancak, önemli bir tartışmada, özellikle de devlet müdahalesi konusundaki katı
eleştirel tutumlarının bugün iktisadi liberalizm bağlamında sürdürüldüğünü iddia etmek
mümkün olacaktır.

4.5. Meraklısı İçin Ek Okuma
Turgot’nun eserlerinde, bir taraftan Fizyokratların çiftçiyi kapitalist tarımsal üretici olarak
görmeleri, bir taraftan da, kapitalist sanayiin gelişiminin haberciliği vardır. Bu bakımdan,
Turgot, Fizyokratlarla Klasik Okul arasında bir köprü sayılabilir.
Turgot da, Quesnay gibi, en basitiyle produit net’den hareket ederek tahlillerine başlar.
Çiftçinin yarattığı produit net’yi toplumun diğer sınıflarının geçimi için gereken tarımsal
artık, olarak düşünür. Bir kere, çiftçiler bu artıkla emek hizmeti satınalmak yoluna
gittiğinde, bunlar, çiftçiye tüketimiyle bağlanır. Ayrıca, sanayide çalışan işçiler de,
tüketimleri için bu artığa bağlıdır. Toprağı olmayanlar, ya tarımda ya da sanayide ücretli
işçi olurlar. Üretimde kapital ve işgücü kullanımıyla beraber, ücret ve kar da doğar.
İşçinin ücreti, gerekli asgari geçimiyle belirlenir. Fakat, tabiatın zenginliği, işçi ücreti
olarak ödenenden daha fazlasını sağlar; bu, toprak sahibinin rantı olur. Birikim de, ranttan
gerçekleşir. Kapital birikirken, sanayi ve tarımın gelişmesi için gerekli “öndelikler”
(avanslar) olağan hale gelir.
Turgot, “azalan getiri kanunu” ve yatırımların karlılığı konusunda, Ricardo’dan önce kesin
bir fikre sahip olmuştur. Buna göre, sabit toprak miktarına gittikçe artan miktarda kapital
yatırılırsa, belirli bir noktadan sonra, kapital yatırımındaki artışlar toplam ürünü “azalan bir
had”de artırır. Azalan getiri dolayısıyle, kapital eşyası arzındaki artış, faiz haddinde düşüşle
birlikte gider. Yatırımlar, yatırımın getirisi ödünç alınan kapitale ödenen faiz haddine eşit
oluncaya kadar devam eder. Kapital eşyasının değeri, gelecekte getirmesi beklenen gelir
akımını, cari faiz haddi üzerinden iskonto etmek yoluyla bulunur. Riziko bir tarafa
bırakılırsa, yatırımların getirisi, çeşitli alanlarda rekabet yoluyla birbirine eşitlenir. Turgot,
bugün liberal kapital teorisinde çok önemli bir yeri olan bu konularda açıklamalar
yapmıştır. Bunlara, ayrıca girişimcilikte riziko taşımanın önemini belirtmesi de
eklenmelidir. Azalan getiri kanunu, ücret, faiz, girişimcinin rolü, artığın birikimin kaynağı
olması gibi görüşleriyle, gerçekten Klasik Okul’a öncülük etmiştir.
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Kaynak: Gülten Kazgan, 1984, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, sf. 59-60.
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Bölüm Soruları
1) Fizyokrasi ekolünün kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?
a) John Locke
b) François Quesnay
c) David Hume
d) Thomas Malthus
e) David Ricardo
2) Fizyokratlar tarafından ortaya konulan ünlü slogan nasıl ifade edilmektedir?
a) Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler
b) Her arz kendi talebini yaratır
c) Davranışların itici gücüyle kişisel çıkar arasında uygum vardır
d) Tek tek kötülükler toplum yararıdır
e) Enflasyon her yer ve zamanda parasal bir olgudur
3) Quesnay’in ekonomideki iktisadi ilişkileri açıklamak için geliştirdiği şema nasıl
adlandırılır?
a) Say yasası
b) Gresham yasası
c) Makroekonomik denge
d) Ekonomik tablo
e) Finans kapital
4) Quesnay ekonomide tespit ettiği iktisadi ilişkileri aşağıdakilerden hangisine
benzetmiştir?
a) Doğal düzen
b) Görünmez el
c) Piyasa mekanizması
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d) İşbölümü
e) Kan dolaşımı
5) Fizyokratların geliştirdikleri fikirlerle gelişmesine katkıda bulundukları iktisadi
akım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Monetarizm
b) Merkantilizm
c) İktisadi liberalizm
d) Feodalizm
e) Marjinalizm

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) d, 4) e, 5) c
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5. KLASİK İKTİSAT VE ADAM SMITH
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Klasik İktisat
5.2. Klasik İktisada Göre Denge
5.2.1. Say Yasası
5.3. Adam Smith’in İktisadi Fikirleri
5.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Klasik İktisadın temel bakış açısı nedir?
2) Piyasa mekanizması etkin midir?
3) Adam Smith’in farklılığı nerededir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Klasik iktisadın önemi

Klasik iktisadın iktisadi
düşüncedeki yerini bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Klasik iktisada göre piyasa
ve denge

Piyasa mekanizması ve
denge kavramlarının
getirdiği bakış açısını
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Adam Smith’in iktisadi
fikirleri

Smith’in iktisada dair
yaklaşımını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Klasik İktisat



Denge



Piyasa Mekanizması



Adam Smith
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Giriş
Bu bölümde Klasik iktisadın dönemi itibarıyla getirdiği yeni bakış açısı ele
alınacaktır. Söz konusu ekolün daha sonraki iktisadi tartışmaları da büyük oranda
biçimlendiren varsayımları, modelleri ve sergilediği liberal iktisadi görüşleri tartışılacaktır.
Klasik iktisadın önemli ismi Adam Smtih’in fikirlerine yakından bakmak da önemli
bilgiler edinmeyi sağlayacaktır. İşbölümü, denge, piyasa mekanizması vb. iktisadi olgulara
büyük bir yetkinlikle yaklaşan Smith’in fikirleri irdelenecektir.
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5.1. Klasik İktisat
18nci ve 18nci yüzyıllar arasında Batı Avrupa ülkelerinin iktisat politikalarına yön
veren merkantilist görüşler, 17nci yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren yavaş yavaş
değişmeye, ticari kapitalizmden sanayi kapitalizmine geçiş aşamasını yansıtmaktadır.
Birçok olay gerçekten de merkantilizmin çıkmazlarını ortaya koymaktadır. Bu
kapsamda, 18nci yüzyıl boyunca İngiltere ve Fransa’da farklı düşünürlerin merkantilizme
yönelik ciddi eleştiriler geliştirdikleri ve liberalizm olarak adlandırdığımız felsefi görüşleri
geliştirdikleri görülmektedir. Fizyokratların meşhur sloganının devamı niteliğindeki bu
görüşler “Laissez Faire” iktisadı olarak da adlandırılmıştır.
Laissez Faire veya iktisadi liberalizm temelde şu üç ana ilkeye dayanmaktadır:
-

Bireysel özgür girişimcilik

-

Özel mülkiyet

-

Piyasa mekanizması

Klasik okulun temsilcileri ilk olarak 18nci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu okulun
mensupları insan özgürlükleri, doğal haklar ve kendiliğinden işleyen bir doğal düzen gibi
bazı açılardan yenilikçi fikirler sergilemişlerdir. Her ne kadar bu fikirlerin kökleri Ortaçağ
ve hatta öncesinde de yer alsa da Klasik okul tarafından sistematize edilerek sonraki
dönemin en önemli iktisadi (ve tabii toplumsal, siyasal) teorilerinden biri oluşturuldu.
Bu dönemde Ortaçağ feodalizmi ve Kilise hegemonyası temellerinden sarsılmış ve
Avrupa kıtasının birçok yerinde tasfiye edildi. Merkantilizm döneminde yükselişe geçen
ticaret ilişkilerinin ve yeni yaşam biçiminin giderek daha da farklı bir yapıya dönüştüğü
gözlemlenmektedir. Siyasi alanda ulus devletlerin kurulması, toplumsal alanda burjuvazinin
güçlenmesi ve iktisadi alanda da sanayi devriminin şekillenmeye başlaması zaten
kaçınılmaz fikri değişikliklerin habercisiydi.
Makinalaşmanın ortaya çıkması, ticaret ve üretimden kazanılan büyük miktarlardaki
karların burjuvazinin toplumsal konumunu yükseltmesi, siyasal alanda da ulus devletlerin
birbirleriyle kıyasıya bir yarış içerisinde ortaya çıkması Avrupa’da yeni bir toplumsal
iktisadi hayatın kaçınılmaz hakimiyetini beraberinde getirmiştir.
İşte bu dinamik ve değişken atmosferde Klasik okul insan hayatının çok farklı
boyutlarını anlamaya ve açıklamaya yönelik yeni fikirlerle tarih sahnesine çıktı. Bu
gelişmenin bir diğer boyutu ise, daha önce birçok düşünürün fikirleri içerisinde dağınık ve
sistemsiz bir biçimde ele alınan iktisadi tartışmaların artık farklı bir perspektif içerisinde ele
alınmaya başlanmış olmasıdır. Bu noktada, Adam Smith ismi dikkat çekmektedir.
Smith Klasik okulun kurucusu olarak kabul edilir. Onun 1776 tarihli Milletlerin
Zenginliği eseri de yeni kurulan iktisat bilimi açısından bir milat niteliğindedir. Smith,
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Ortaçağ ve öncesinde tartışılan, Merkantilist ve Fizyokrat düşünürler tarafından da ele
alınan birçok konuyu farklı ve sistemli bir biçimde ele almıştır.
Klasik iktisatçılar açısından öne çıkan bazı önemli hususları tespit etmek bu noktada
faydalı olacaktır:
-

İktisadi yapıda denge fikri

-

Piyasa mekanizmasının etkinliği

-

Otomatik denge fikri

-

Rekabetin önemi

-

Rasyonel birey

-

Kişisel çıkar fikri

-

İktisadi değeri açıklayan bir teori

-

İktisadi gelişmenin incelenmesi

Klasik iktisatçılara göre piyasa mekanizması son derece önemlidir. Piyasa olgusu
daha önceki dönemlerde de ele alınan bir konu olmakla birlikte Klasik iktisat piyasayı
iktisadi ilişkilerin merkezine oturtmuştur. Piyasalaşma sürecinde giderek iktisadi aktörlerin
faaliyetlerini piyasa odaklı çözümlere yöneltmeleri Klasik iktisatçılar tarafından çok
önemsenmiş ve doğal düzen fikriyle birlikte piyasa mekanizmasının önemi de öne
çıkartılmıştır.
Bilindiği üzere doğal düzen fikri Ortaçağdan itibaren birçok düşünürün gelişimine
katkıda bulunduğu bir yaklaşımdır. Buna göre insanların içinde yaşadığı doğanın kendine
has ve kendiliğinden işleyen bir mekanizması olduğu düşünülmektedir. Başka bir ifadeyle,
doğa insanlar tarafından kurulmamakla beraber insanların çabalarıyla anlaşılabilecek ve
açıklanabilecek bir olgudur. Doğanın işleyişini açıkladıkça toplumsal ve iktisadi düzlemde
bu işleyişe benzer mekanizmalar da aranmıştır ki bu noktada ortaya konulan en dikkat
çekici fikir piyasanın doğal düzenin bir benzeri olduğu fikridir.
Klasik iktisatçılar doğal düzene benzer bir işleyişe sahip olan piyasanın hem etkin
hem de otomatik olarak nitelendirilmesi gereken bir mekanizmaya sahip olduğunu
düşünmüşlerdir. Günümüzde de son derece yaygın bir fikir olarak karşımıza çıkan bu tarz
bir piyasa tasvirinin teorik tartışmalar açısından çok önemli olduğu vurgulanmalıdır.
Otomatik dengenin nasıl işlediğine bakmak gerekirse, burada karşımıza çıkan kritik
değişken fiyatların oluşumu sürecidir. Piyasadaki arz ve talep koşullarına göre biçimlenen
fiyat oluşumu sürecinde piyasa dengesinin kendiliğinden sağlanması öne çıkarılmaktadır.
Esasen buradaki kendiliğindenlik piyasayı oluşturan tarafların, bir başka ifadeyle arz ve
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talebin bileşimi olan iktisadi aktörlerin kendi çıkarları doğrultusunda kararlarını akılcı
biçimde vermeleridir.
Piyasa mekanizmasının otomatik işleyişine katkı sağlayan bir diğer önemli kavram
da rekabet olgusudur. Arzı gerçekleştirenlerin çok sayıda olması ve piyasayı kontrol
edebilme gücünden uzak kalmaları piyasa mekanizmasının etkinliği açısından kritik
önemdedir. Böylece piyasa arz edenlerin (üreticiler ve tüccarlar vb.) kendi kişisel çıkarları
doğrultusunda piyasayı bir araca dönüştürmeleri engellenmiş olacaktır. Bu noktada, önemle
vurgulanması gereken husus piyasanın temel işlevinin mübadelelerin gerçekleştirilmesi
olduğudur. Piyasa, ne sadece tüketicilerin ne de sadece üreticilerin amaçlarını
gerçekleştirmeyi amaçlar, piyasa sadece mübadeleyi (işlemleri) gerçekleştirmeyi amaçlayan
bir mekanizmadır.
Klasik iktisatçılar sermaye birikimi, nüfus artışı, teknolojinin gelişmesi ve üretime
uygulanması, kurumsal yapıların iktisadi gelişmelere etkileri ve benzeri konular üzerinde
durmuşlardır. İktisadi gelişmeyi incelerken analizleri makro niteliktedir ve zaman içindeki
değişimleri incelemesi açısından da dinamiktir.
Klasik iktisatçıların değere yaklaşımlarının özünde ürünün maliyetini nakdi
maliyetlerin gerisinde olan reel fedakarlık gayreti ile açıklama arayışı yatmaktadır. Söz
konusu reel fedakarlık olgusunun somut göstergesi de emektir. Başka bir ifadeyle, klasik
iktisatçılar malların ve genel anlamda iktisadi değerin ölçülmesi ve nasıl ortaya çıktığının
anlaşılmasında bireyin o malların üretiminde harcadığı emeğe dikkat çekmektedirler.
Üstelik emek üretimde kullanılan ortak ve objektif değişkendir. Her türlü üretim
faaliyetinin gerçekleştirilmesinde kullanılması gereken bir zorunluluktur. İşte üretim
sonucunda ortaya çıkan iktisadi değeri açıklayabilmek için söz konusu objektif değişken
olan emek faktörüne yönelmek gerekmektedir.
Klasik sistem toplumun üç sınıftan oluştuğunu kabul etmektedir. Bu sistemde
sermaye sahibi ile girişimci ayrımı olmadığı için faiz ve kar ayrımı da belirsizdir. Modern
pozitifi iktisat teorisinde ayrı gelir kategorilerinde analiz edilen kar ve faiz arasındaki fark
hakkında klasik iktisatçılar çok net fikirler ortaya koyamamıştır.
Klasik okul para olgusunu sadece mübadele aracı olarak düşünmüşlerdir.
Dolayısıyla paranın iktisadi faaliyetler üzerinde etkili etkili olmadığını ileri sürmektedirler.

5.2. Klasik İktisada Göre Denge
Klasik modelin varsayımlarından hareketle piyasa açıklığı (şeffaflığı) koşullarını
elde etmek olanaklıdır. Piyasa açıklığı, fiyat düzeyi ve faiz oranının eş anlı olarak malların
toplam talebini toplam arzına ve arzulanan ödünç almanın arzulanan ödünç vermeye
eşitlenmesini sağlamak için ayarlanması anlamına gelir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi
piyasa ekonomisinden beklenen işlevin etkin olarak yerine getirildiği anlamına gelir. Piyasa
açıklığı, özellikle bireylerin optimizasyon davranışı ve tam haber almanın kabulüyle
yakından ilgilidir. Mal ve sermaye piyasasında piyasa açıklığının gerçekleşmesi
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durumunda, mal piyasasında istenilen tüketim = istenilen üretim, kredi piyasasında
arzulanan ödünç alma = arzulanan ödünç verme olacaktır. Klasik modeli anlayabilmek için,
üzerine inşa edildiği varsayımları kısaca ele almak gereklidir. Modelin varsayımları
şunlardır:
-

Mal ve faktör piyasalarında tam rekabet geçerlidir;

-

İktisadi ajanlar kendi çıkarlarını gözeterek güdülenirler.

bilirler.

İktisadi ajanlar, para aldanmasına düşmezler ve piyasada ne olup bittiğini
Grafik: Klasik Gelenekte İstihdam ve Milli Gelir

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, emek piyasasında oluşan w1 ücret seviyesiyle
kurulan denge bağlamında n1 istihdamı sağlanmış ve bu çerçevede Y düzeyinde bir reel milli
gelir yaratılmıştır. Nüfus artışına bağlı olarak emek arzı arttığında, ücret seviyesi “w2”ye
inecek, ancak bu yeni ücret seviyesinden tüm emek birimleri istihdam edilecek ve denge milli
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gelir Y’ seviyesine yükselecektir. Denge ücret düzeyi w1 veya w2’de işsizlik söz konusu
değildir, bir başka deyişle ekonomi sürekli olarak tam istihdam seviyesindedir.
Klasik gelenek ekonominin sürekli olarak tam istihdam durumunda olmasını veya
işsizlik sorunu yaşanmamasını rasyonel girişimcinin dinamizmine ve piyasa mekanizmasının
etkinliğine bağlamaktadır.
Klasik modelde tam istihdam varsayımı geçerlidir ve bu nedenle makro düzlemde
milli gelirin düzeyi kaynakların kullanımına bağlıdır. Bir başka deyişle ne kadar üretim
faktörü kullanılırsa ona bağlı olarak toplam çıktı elde edilir. Kısa vadede bu çıktının düzeyi
de azalan verim yasasına tabidir.
Klasik ekonomistlere göre, kapitalist ekonomik sistem makroekonomik istikrarı
kendiliğinden sağlamakta ve ekonomi sürekli ve kendiliğinden tam istihdam dengesinde
bulunmaktadır. Ücretler ve fiyatlar esnek olduğu için arz ve talep dengelenecek ve piyasalar
temizlenecektir. İşsizlik olgusu sadece iradi işsizleri kapsamakta gayrı iradi işsizlik esnek
ücretlerle kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.
Sistemin işlemesinin temel koşulu, liberal ekonomik anlayışın hakim olması ve
devletin ekonomiden elini çekmesidir. Bu düşünceye göre ekonomiye müdahale eden devlet,
ekonomik etkinliği düşürmekte, kaynak dağılımının bozulmasına yol açmakta ve ekonomik
istikrarsızlığı doğurmaktadır.
İşsizlik olgusu sadece iradi işsizleri kapsamakta, gayrı iradi işsizlik esnek ücretlerle
kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

5.2.1. Say Yasası
Klasik iktisatçılardan Jean Baptiste Say tarafından ortaya konulan ve genellikle “Her
arz kendi talebini yaratır” biçiminde ifade edilen iktisadi görüştür. Say esasen bir arz
çerçevesinde istihdam edilen faktörlerin kazandıkları gelirleri diğer piyasalarda harcamalara
dönüştüreceklerini ve bu nedenle üretilen tüm mal ve hizmetlerin değerine denk olan bir
harcama tutarının ortaya çıkacağını söylemektedir. Bu durumda toplam arzı (TA) değerine
eşit bir toplam (TT) oluşacak ve ekonomi sürekli olarak (TA = TT) eşitliğinde bulunacaktır.
Söz konusu yaklaşım aynı zamanda girişimcilerin dinamizmine de büyük bir katkı
sağlayacaktır. Ürettikleri mal ve hizmetlerin tümünü satın alacak bir talebin sürekli olarak
var olduğunu gören girişimciler bulabildikleri tüm üretim faktörlerini istihdam ederek üretim
kapasitelerini, hasılatlarını ve karlarını artırmayı planlayacaklardır. Bu doğrultudaki
dinamizmleri de ekonomide atıl kaynak bırakılmamasını veya bir diğer ifadeyle tam
istihdamın sağlanmasını beraberinde getirecektir.
Grafik: Say yasası
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5.3. Adam Smith’in İktisadi Fikirleri
Adam Smith İskoçyalı bir düşünürdür. Glasgow Üniversitesinde ahlak felsefesi profesörü
olarak görev yapmıştır. Ahlak felsefesi çalışmaları özellikle ilk dönem eserlerinde etkili
olmuştur.
Smith’in Glasgow Üniversitesi derslerinde etik, konuşma sanatı, hukuk, polis ve gelir,
politik ekonomi konularını ele aldığı bilinmektedir. Önemli bir eseri olan The Theory of
Moral Sentiments başlıklı eseri de dikkat çekmiştir. Ayrıca Lectures on Justice, Police,
Revenue and Arms adlı eseri de politik ekonomi hakkındaki fikirlerinin gelişimi açısından
önemlidir.
Smith’in en önemli eseri ise 1776 tarihli Milletlerin Zenginliği (An Inquiry into the Nature
and Causes of the Wealth of Nations) isimli kitabıdır. Milletlerin zenginlik doğrultusunda
politik iktisat kararlarını vermektedirler. Başka bir deyişle toprak ve iklimin doğal şartları
ile diğer ülkeler karşısındaki durumlarının izin verdiği oranda milletlerin daha büyük bir
zenginliğe ulaşmalarını, mevcut olanaklar içinde bütün geçim araçlarıyla en iyi biçimde
donatılmalarını sağlayacak yöntemleri ve yolları insanlara ve tabii devlet adamlarına
anlatmaktır.
Dolayısıyla iktisat biliminin görevi bir ülkenin nüfusuna daha iyi geçim vasıtaları sağlamak
ve devletin temel hizmetlerini yürütülebilmesini sağlamak üzere yeterli gelir elde etme
yollarını ortaya koymaktır. Smith’in Milletlerin Zenginliği eserini bu nedenle kaleme
aldığını söylemek mümkündür.
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Adam Smith’in fikirleri aşağıdaki başlıklarda ele almak yerinde olacaktır:
-

Doğal Düzen:
Smith klasik iktisadın genelinde olduğu gibi doğal düzen fikrine sahiptir. Bu doğrultuda
piyasa mekanizmasının etkinliği kavramı da öne çıkarılmaktadır. Doğada var olan
düzenin bir benzerinin iktisadi ilişkiler çerçevesinde piyasada somutlaştığını ileri
sürmek mümkündür.
Bu çerçevede en önemli göstergelerden biri de Smith’in “Görünmez El” fikridir. Her ne
kadar görünmez el kavramı Milletlerin Zenginliği eserinde sanıldığı kadar çok
kullanılan veya tekrarlanan bir kavram değildir. Smith, görünmez eli metafizik bir
analoji olarak kullanmaktadır. Bu yolla, piyasanın kendiliğinden dengeye yönelmesi
ifade edilmeye çalışılmaktadır.
Yine bu perspektif bağlamında vurgulanması gereken bir diğer kavram da otomatik
denge fikridir. Smith’in görünmez el ve etkin piyasa mekanizması kapsamında otomatik
bir dengeye ulaşılacağı fikri karşımıza çıkmaktadır.
Son olarak şunu da vurgulamak gerekir ki Smith’in en önemli katkılarından biri
“denge” kavramıdır. Başka bir ifadeyle, iktisadi ilişkileri ve süreçleri açıklamaya
çalışırken denge kavramına referans vermesi önemlidir.

-

Kişisel Çıkar:
Smith, iktisadi aktörlerin kararlarını alırken rasyonel bir süreç içerisinde olduklarını
kabul etmektedir.
Ona göre, her birey kendi çıkarı peşinde koşarken sıklıkla katkıda bulunmaya
niyetleneceğinden çok daha etkin olarak topluma katkıda bulunmaktadır.
Smith’in kişisel çıkar kavramını esasen birey ile piyasa ilişkileri kapsamında da ele
almak mümkündür. Diğer bir ifadeyle, bireyi piyasaya bağlayan olgu kişisel çıkar
kavramı kapsamında yorumlanmalıdır. Burada Smith’in piyasalaşma sürecinin
sonuçlarından hareketle iktisadi aktörün davranışlarını çözümlemeye yöneldiği
görülmektedir.

-

Das Adam Smith Problem:
Adam Smith sorunu olarak adlandırılan olgu Smith’in iki farklı eserinde ortaya
koyduğu fikirlerin paradoksal olarak değerlendirilmesidir.
Buna göre, Smith’in The Theory of Moral Sentiments kitabında insan ilişkileri ve/veya
davranışları sempati ve anlayışa dayalı olarak kabul edilmektedir. Burada insan
davranışının daha ziyade ahlaki perspektiften ele alındığı görülmektedir. Smith’in ünlü
eseri The Wealth of Nations’da ise öne çıkan temel kavram kişisel çıkar olgusudur.
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Burada kullanılan kişisel çıkarın ve ona bağlı insan davranışların materyalist ve
rasyonalist bir perspektifte değerlendirilmesi mümkündür.
Ancak, son yıllarda bu soruna farklı bakış açılarıyla da yaklaşılmaktadır. Sempati ve
kişisel çıkar insan davranışlarında birlikte düşünülebilecek olgular olarak
değerlendirilmektedir.
Burada dile getirilen ilginç bir diğer bakış açısı da kişisel çıkarın ahlaki seçimlerin daha
az gerekli olduğu veya hiç gerekli olmadığı alanlarda geçerli bir olgu olarak
düşünülebilmesidir. Buna göre, piyasa işlemleri veya diğer ifadeyle mübadeleler ahlaki
değerlendirme alanının dışında görülebilecektir.
-

Servet ve Emek:
Adam Smith servetin kaynağında emek olduğu kabul etmektedir.
Özellikle işbölümü kavramı üretimde kullanılan emeğin yarattığı gelirin veya servetin
nasıl artırılabildiğine önemli bir kanıt olarak sergilenmektedir. İşbölümü sayesinde
ortaya çıkan verimlilik artışı emeğin üretim bağlamında görünenin ötesinde bir önem
taşıdığına delil olmaktadır.
Ayrıca, Smith emek değer teorisini savunmaktadır. Eğer emek üretimin her alanında
karşımıza çıkan ortak ve objektif nitelikte bir ölçüt ise, üretim için kullanılan emek
miktarı da iktisadi değeri belirleyen temel nitelikte bir değişkendir.
Böylece Smith’e göre malların değerlerini ve birbirleriyle ilişkili nisbi değerlerini o
malların üretiminde kullanılan emek miktarları karşılaştırılarak belirlemek mümkün
olmaktadır.

-

Fiyat:
Smith fiyat olgusuna bakış açısını sergilerken iki farklı fiyat kavramından
bahsetmektedir.
Buna göre:
-

Piyasa fiyatı

-

Doğal fiyat

Doğal fiyat bir tür ortalama fiyattır. Diğer bir perspektiften bakıldığında ise üretim
maliyetini yansıtan bir değişkendir.
Buna karşılık piyasa fiyatı bir malın piyasada arz ve talep koşulları çerçevesinde
ulaştığı iktisadi değişkendir.
Smith’e göre, piyasa fiyatları değişkendir, çünkü arz ve talepteki değişikliklerin
etkilerini yansıtmaktadır. Buna karşılık doğal fiyat üretimde kullanılan girdilere ve
özellikle emek miktarına bağlıdır ve dolayısıyla istikrarlıdır.
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Smith uzun vadede piyasa fiyatının doğal fiyat etrafında dalgalanmaktadır.
Ayrıca Smith, fiyat ile değer arasındaki ilişkiye de değinmektedir.
Buna göre iki tür değerden bahsedilebilmektedir:
-

Kullanım değeri

-

Mübadele değeri

Kullanım değeri bir malın değerinin tüketicinin ihtiyaçlarından hareketle
belirlenebileceğini kabul eden görüştür. Mübadele değeri ise malın piyasada arz ve
talep çerçevesinde belirlenen değeridir ki piyasa fiyatına denk gelmektedir.
Smith, arz odaklı olduğundan daha ziyade mübadele değerini tartışmakta ve yukarıda
ortaya konulan piyasa fiyatı tartışmasına yönelmektedir.
-

Devlet Müdahalesi:
Smith ve diğer klasik iktisatçılar piyasa mekanizmasının etkinliğine veya başarısına
duydukları güven çerçevesinde devlet müdahalesine karşı tavır sergilemektedirler. Söz
konusu tavır esasen Fizyokratlardan itibaren güçlenen devlet müdahalesi karşıtlığının
da devamı niteliğindedir.
İktisadi liberalizmin sloganı çerçevesinde değerlendirirsek Smith doğal olarak bir
Laissez Faire iktisadı taraftarıdır.
Ancak, yine de Smith’in sadece katı bir biçimde devlet müdahalesine karşı çıktığını
söylemek de yanlış olacaktır. Smith, savunma hizmetleri, güvenlik hizmetleri, adalet
hizmetleri ve bayındırlık işleri gibi alanlarda devletin önemli roller üstlenmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.

-

Ücret:
Adam Smith’e göre emek için asgari geçim düzeyine bağlı olarak belirlenen bir ücret
ödenecektir. Bu ücret geçimlik ücret olarak adlandırılmaktadır.
Ayrıca geçimlik ücret tam istihdam varsayımıyla birlikte düşünüldüğünde yaratılan
iktisadi değerin bir bölümü emeğe ücret fonu olarak ödenecektir.

-

Dış Ticaret:
Adam Smith’in klasik dış ticaret teorilerinden bir olan yaklaşımı “Mutlak Üstünlükler
Teorisi” olarak adlandırılmaktadır.
Smith’e göre, bir ülke hangi malı daha düşük bir maliyetle üretiyorsa söz konusu malın
üretiminde uzmanlaşır ve onu ihraç ederek karşılığında pahalıya üretebildiklerini ithal
eder. İki ülkeli, iki mallı ve tek faktörlü (emek) model açısından belirtmek gerekirse,
mutlak üstünlükleri belirlemek için her bir malın her iki ülkedeki maliyetlerine bakmak
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gerekir. Bir malda maliyeti diğerinden düşük olan ülke o malın ihracatçısı, yüksek olan
da ithalatçısı olacaktır.
Örneğin bir işçinin bir günde üretebildiği mal miktarları A Ülkesinde (A malı: 50 Ad.;
B malı: 30 Ad.), B Ülkesinde ise (A malı: 20 Ad.; B malı: 80 Ad.) olarak kabul
edilmektedir.
Örnekte de görüldüğü üzere A ülkesi A malında, B malının işçisi B malında daha fazla
üretim yapmaktadır. Bu durumda A ülkesi A malı ihraç eder, B malını ithal eder.
Böylece her iki ülkede üstünlük sağladığı üründe uzmanlaşarak daha yüksek bir refaha
ulaşır.

5.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
İşbölümü
İmalatın Karmaşıklığı
Basit bir kurşun kalem düşünün. İmalatı pek çok farklı aşama içerir: tahtanın kesilmesi,
grafitin madenlerden çıkarılması ve şekillendirilmesi, damgalanması, verniklenmesi, silgi
eklenmesi. Tek bir kalem üretilmesinde pek çok elin emeği vardır. Ekonomik Eğitim
Vakfı’nın kurucusu Leonard Read’in kısa ama ilham verici eseri Bendeniz, Kurşun
Kalem’de (1958) şöyle yazar: “Basit mi? Yine de dünya üzerindeki tek bir insan bile beni
nasıl yapacağını bilmez. Gerçek dışı gözüküyor değil mi? Üstelik de her sene Amerika’da
benden 1,5 milyara yakın üretildiği düşünülünce.”
Adam Smith zamanına kadar işbölümü basit bir kuramla açıklanmıyordu. Adam Smith,
Milletlerin Zenginliği’nde, meşhur iğne fabrikası örneğini verir. Bu, 18. yüzyıl
İngiltere’sinde elle küçük iğne imal eden bir fabrikadır. Sıradan bir adamın evinde günde
bir iğne bile yapmasının zor olduğunu söyleyen Smith, iğne fabrikasında işin çeşitli
uzmanlar arasında bölüştürüldüğünü söyler:
İşçinin biri teli çekip gerer; bir başkası bunu düzeltir; bir üçüncüsü keser; bir
dördüncüsü ucunu sivriltir; bir beşincisi baş geçebilmesi için tepesini ezer. Başı
yapmak, iki-üç ayrı işlemi gerektirir. …İğne yapma işi böylece aşağı yukarı on sekiz
ayrı işleme bölünmüştür.
Smith’e göre, 10 kişilik fabrikada insanlar, işbölümü sayesinde, günde 48 bin iğne
üretebilir. Bu da üretkenlikte yüzde 400 binlik bir artış demektir. Bu şekilde çalışarak ekip,
kendini oluşturan bireylerin yapabileceğinin toplamından çok üretim yapar.
Elbette bu, yüzyıl önce Henry Ford tarafından yaratılan fabrikanın da prototipidir. Ford,
yapılan otomobilin farklı işçi ekiplerinin önünden geçeceği, bu işçilerin her birinin ona yeni
bir parça ekleyeceği bir montaj hattı tasarlar. Böylelikle rakiplerinin bir otomobil yapmak
için harcadığı para ve zamanın çok daha azını harcayarak otomobil üretebilir.
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Kaynak: Edmund Conway, 2015, Gerçekten Bilmeniz Gereken 50 Ekonomi Fikri, sf. 26-28
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Bölüm Soruları
1) Adam Smith’in dış ticaret hakkındaki yaklaşımı nasıl adlandırılmaktadır?
a) Azalan verimler yasası
b) Faktör donatımı modeli
c) Merkantilizm
d) Stratejik dış ticaret teorisi
e) Mutlak üstünlükler teorisi
2) Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisadın temel varsayımlarından biri değildir?
a) Otomatik denge
b) İşsizlik
c) Tam istihdam
d) Paranın yansızlığı
e) Etkin piyasa mekanizması
3) Aşağıdakilerden hangisi Adam Smith’in “görünmez el” metaforuyla ifade
etmeye çalıştığı olgudur?
a) Piyasanın kendiliğinden dengeye yönelmesi
b) İşsizliğin artışı
c) Dış ticaretin herkes için faydalı olması
d) Her arzın kendi talebini yaratması
e) Kötü paranın iyi parayı piyasadan kovması
4)

“Her arz kendi talebini yaratır” ifadesi hangi yasanın ifadesidir?

a) Gresham yasası
b) Klasik dikotomi
c) Görünmez el
d) Say yasası
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e) Miktar teorisi
5) Klasik iktisatçılar açısından aşağıdakilerden hangisi “doğal düzen”in toplum
hayatındaki benzeridir?
a) Dış ticaret
b) Üretim
c) Piyasa
d) Finans
e) Tüketim

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) a, 4) d, 5) c
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6. KLASİK İKTİSAT: DAVID RICARDO
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. David Ricardo’nun İktisadi Fikirleri
6.2. David Ricardo’nun Karamsarlığı: Malthus Etkisi
6.3. David Ricardo’nun Rant Teorisi
6.4. David Ricardo’nun Kapitalizmin Çöküşü Yaklaşımı
6.5. David Ricardo’nun Karamsarlığının Yanlışlanması
6.6. David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
6.7. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) David Ricardo klasik iktisada nasıl bir katkı yapmıştır?
2) Ricardo’yu etkileyen ünlü iktisatçı kimdir?
3) Ricardo’yu karamsarlığa iten nedenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

David Ricardo’nun İktisadi
Fikirleri

Ricardo’nun Klasik iktisada
katkılarının önemini
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Ricardo’nun Rant Teorisi

Rant teorisini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Ricardo’nun Karamsarlığı

Ricardo’nun
karamsarlığının ve
gerçekleşmemesinin
nedenlerini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


David Ricardo



Thomas Malthus



Rant



Azalan Verimler Yasası



Kar
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Giriş
David Ricardo, Klasik iktisadi düşünceye önemli katkıları ile bilinen bir iktisatçıdır.
Ricardo’nun soyutlama yöntemini benimsemesi, rant teorisi geliştirmesi ve azalan verimler
yasası çerçevesinde üretim ve bölüşüm ilişkilerini tartışması dikkat çekmektedir.
Ayrıca, Ricardo ünlü İngiliz düşünür Thomas Malthus’un nüfus teorisinden
etkilenerek kapitalizmin çöküşüne yönelik karamsar bir teori ortaya koymuştur. Söz konusu
yaklaşımı ve daha sonra da bu karamsarlığı yanlışlayan gelişmeleri ele almak yerinde
olacaktır..
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6.1. David Ricardo’nun İktisadi Fikirleri
David Ricardo Klasik iktisadın Adam Smith’ten sonra gelen ikinci önemli ismidir.
İktisat biliminin günümüzde bilinen konumuna gelmesinde çok önemli katkıları olduğu
vurgulanmalıdır.
Ricardo, iktisadi düşünceye yöntem alanında da katkı sağlamıştır. Basit modeller
kurmak süratiyle iktisadi konuları incelemiştir. Örnek vermek gerekirse ekonomiyi bir
çiftliğe benzetmektedir. Belirli bir toprak üzerinde belirli miktar kapital teçhizatı ve emek
kullanılması durumunda üretimin nasıl bir seyir izleyeceğini ele alması önemli bir farklılık
oluşturmuştur. İktisadi konuları farklı beşeri ve sosyal bilimlerle iç içe geçmiş bir biçimde
ele alma geleneğinden uzaklaşmanın önemli adımlarını atmıştır.
Ricardo yöntem açısından getirdiği yenilik çerçevesinde ele alındığında, soyutlama
yöntemini benimsediği görülmektedir. Varsayımlara dayalı bir mekanik determinist bakış
açısı taşıyan bu yöntem her ne kadar sonradan ciddi biçimde eleştirilse de zamanı için son
derece önemli bir gelişmedir.
Onun ünlü eseri On the Principles of Political Economy and Taxation’da kullandığı
varsayalım (farzedelim) ifadesi söz konusu soyutlama metodunun daha sonraki dönemlerde
de sıklıkla kullanılan bir usulün ilk adımı olduğu da iddia edilebilir.
Ricardo’nun dikkat çekici bir diğer ilgi alanı bölüşüm sorunudur. Ona göre toprak
sahipleri, sermaye sahipleri ve işçilerden oluşan bir sosyal yapı vardır. Ve sınıflar üretimden
elde edilenleri paylaşmaktadırlar. İşte Ricardo’ya göre iktisat bilimi bu bölüşüm süreçlerini
yöneten yasaları araştırmalıdır.
Ricardo özellikle karamsarlığı ile tanınmaktadır. Doğal kaynakların kıtlığında iktisadi
büyüme yavaşlayacak, iktisadi bir durgunluk ortaya çıkacak, karlar sıfırlanacak ve kapitalizm
çökecektir. Bu karamsarlık bağlamında onun üzerinde çok büyük etkisi olan bir diğer ünlü
İngiliz iktisatçı Thomas Malthus ismi de dikkat çekmektedir.

6.2. David Ricardo’nun Karamsarlığı: Malthus Etkisi
Thomas Malthus’un düşüncesini iki temel faktör etkilemiştir:
-

Gelecek bin yıl hakkında spekülasyonlar ortaya atan doktrinler

-

İnsanlığın içinde bulunduğu sefaletin kendisi tarafından ortaya konulması

Sanayi devrimi iyimserleri yanıltmıştı. İşsizlik doğmuş, makinalaşmanın olumsuz
etkileri gündemi işgal etmişti. Toplam talep toplam arza göre değişmemişti ve doğa da bu
gelişmeleri belemekten uzak durumdaydı.
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Malthus içinde bulunduğu ve yukarıdaki unsurlar bağlamında tasvir ettiği dönemi
karamsar bir bakış açısıyla Nüfus Prensibi Üzerine Bir Deneme adlı kitabıyla ortaya
koymuştu. Bu teorinin temel unsurları şunlardı:
-

Nüfus artışı geometrik bir dizide gerçekleşmektedir

-

Geçimlik araçların üretimi ise aritmetik bir dizide gerçekleşmektedir

Bu durumda nüfus artış hızı geçimlik araçların artışından hızlı olacak ve gelecekte
kaçınılmaz bir biçimde bir nüfus krizi yaşanacaktır.
Grafik: Azalan Verimler Yasası

Malthus’un söz konusu karamsar teorisinin destekleri mahiyetinde olan ve klasik
iktisadın da sıklıkla kullandığı bir model haline gelen “azalan verimler yasası”na da
değinmek gerekmektedir. Sabit olan toprak üzerinde, kapital teçhizatı veya emekten biri
artırılırsa toplam ürün artacaktır. Ancak bu artış bir noktaya kadar artan oranlı iken, bir
noktadan sonra azalan oranlı olarak gerçekleşecektir. Daha sonrasında ise verimlilik düşecek
ve toplam ürün de azalmaya başlayacaktır.
Dolayısıyla toplam ürünün bir maksimum değeri vardır ki artan nüfusu
besleyemeyeceği bir noktanın ortaya çıkması kaçınılmazdır.
95

İşte söz konusu karamsar nüfus teorisinin Ricardo üzerinde de ciddi biçimde olumsuz
etki yarattığı iktisadi düşünce tarihçileri tarafından yaygın bir biçimde kabul görmektedir.

6.3. David Ricardo’nun Rant Teorisi
Ricardo üretim ilişkiler çerçevesinde rol oynayan iktisadi faktörlerin elde ettiği
gelirler üzerinde durmuştur. Bunlardan özellikle rant teorisi dikkat çekicidir.
Ricardo’ya göre rant piyasada el değiştiren ürünlerin fiyatlarındaki artışların bir
sonucudur. Dolayısıyla Ricardo zaman içerisinde ortaya çıkan değişimlerin özellikle toprak
sahiplerinin üretime katılmadıkları halde nasıl olup da artan rant gelirlerine ulaştıklarını
araştırmaktadır. Ayrıca vurgulanmalıdır ki Ricardo’nun hem toprak sahiplerinin konumuna
hem de rant gelirlerine bakış açısı oldukça negatiftir.
Doğal kaynak veya toprağın mülkiyet sahiplerinin üretimden aldıkları pay da rant
veya kira olarak adlandırılır. Toprak faktörünün doğadaki ilk haliyle, orijinal durumuyla
kullanılması karşılığında elde edilen bedeldir. Rantın nasıl ortaya çıktığını ve düzeyinin nasıl
biçimlendiğini ele alan önemli teori klasik iktisatçıların önemli ismi David Ricardo
tarafından ortaya konulmuştur.
Ricardo’ya göre nüfus arttıkça, giderek pazarlara daha uzak, kalitesi daha düşük, daha
verimsiz topraklar da üretimde kullanılmaya başlanacak; bu durumda da en verimli ya da
pazara en yakın topraklarda üretim yapan çiftçiler diğerlerine göre ek bir gelir elde edecektir.
İşte bu nitelikteki toprakları ellerinde bulunduranların, sadece ve sadece bu topraklara sahip
olmaları dolayısıyla elde ettikleri ek gelir, rant olarak kabul edilmektedir. Ricardo’ya göre
bu biçimde ortaya çıkan rant diferansiyel rant olarak adlandırılmalıdır. Başka bir şekilde
tanımlanırsa diferansiyel rant toprakların verimlilik farkından dolayı ortaya çıkan ilave
gelirdir. Rantın özellikleri şu şekilde sıralandırılıabilir:
- Rant diferansiyeldir, en yüksek maliyetle (en verimsiz toprakta) üretim yapan
rant geliri elde edemez.
-

Rant bir maliyet unsuru değildir.

-

Rant doğanın cömert olmasından değil, cimri olması dolayısıyla vardır.

- Rant, toprak sahiplerince alınan kazanılmamış ya da hak edilmemiş bir gelir
olarak kabul edilmektedir.
Grafik: Rantın Oluşumu
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Yukarıdaki grafik incelendiğinde, nüfusun nispeten düşük olduğu bir dönemde A
topraklarında üretim yapılmasının yeterli olduğu ve bu topraklarda üretilen ürünlerin
fiyatlarının Pa seviyesinde olduğu vurgulanmalıdır. Ancak, Thomas Malthus’un karamsar
nüfus teorisinden ciddi biçimde etkilenen Ricardo nüfusun artış eğilimi içinde olacağını ve
A toprakları yetersiz kaldığında daha verimsiz olan B topraklarının da üretimde yer
alacağını söylemektedir. Gıda üretimi artmıştır, ancak B toprakları daha verimsiz olduğu
için burada daha yüksek maliyetli ürünler üretilmektedir. Söz konusu üretimin sürekliliği
açısından da Pb fiyatı geçerli olmaktadır. A toprağında yapılan üretim Pa fiyatından
satılabilecekken, Pb fiyatından satıldığında Pb – Pa kadar ilave gelir oluşacaktır ki söz
konusu bu gelir A toprağının sahibi tarafından rant (kira) olarak talep edilecektir. Ricardo
bu tür rantı yukarıda da vurgulandığı üzere diferansiyel rant olarak adlandırır. Grafikten de
izlenebileceği gibi nüfus arttıkça C toprakları da üretime açılacak ve ürün fiyatı Pc’ye
yükselecek, ilave rantlar oluşacaktır. Ancak kaynakların kıtlığı varsayımı altında artan
nüfusun ihtiyacı için ilave toprak kullanımı mümkün olmadığında sadece ürün fiyatları
yükselecektir. Bu durumda ürün fiyatı Px’e yükselir ki Ricardo tarafından ortaya çıkan bu
ilave gelir (Px – Pc) mutlak rant olarak adlandırılır.
Ayrıca Ricardo üretim sonucu oluşan iktisadi değerin nasıl paylaşıldığı bağlamında
da rantını durumunu çözümlemeye yönelmiştir.
Grafik: Üretim Faktörlerinin Gelirleri
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Grafikte görüldüğü üzere 0e miktarı kadar ürün elde edildiğinde bunun yarattığı gelir
de farklı üretim faktörleri arasında bölüşülmektedir. Buna göre toplam ürün geliri ab0e alanı
kadardır. Ve bu gelirin abcd alanı kadarı rant geliri olarak toprak sahiplerine gitmektedir.
Bunun nedeni de yukarıda ele aldığımız üzere artan nüfusun ve yetersiz toprak miktarının
sonucunda ürün fiyatlarının artması ve toprak sahiplerinin giderek daha fazla rant talep
etmeleridir. Bu duruma karşılık, üretimi gerçekleştiren sınıflara, yani emek ve çiftçilere cd0e
alanı kadar gelir (ürün) kalmaktadır. Dolayısıyla Ricardo’ya göre ortada açık bir bölüşüm
(veya gelir dağılımı) sorunu mevcuttur.

6.4. David Ricardo’nun Kapitalizmin Çöküşü Yaklaşımı
Ricardo, Malthus’un karamsar nüfus teorisinin ve azalan verimler yasası bağlamında
ortaya çıkan gelişmeler bağlamında iktisadi sistemin (kapitalizmin) çöküşüne dair karamsa
bir teori de ortaya koymuştur.
Grafik: Ricardo’ya Göre Karların Sıfırlanması ve Kapitalizmin Çöküşü
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Yukarıdaki grafikte de görülebileceği üzere, nüfusun düşük olduğu bir seviyede
rantlar ödendikten sonra arta kalan ürün (veya geliri) ücret ve kar olarak paylaşılmaktadır.
Ancak, nüfus artışıyla birlikte ürün gelirlerinden ücretlerin aldığı pay artacak, buna karşılık
karlar azalma sürecine girecektir.
Burada dikkat çekici husus bölüşümde rantların içinde bulunduğu ayrıcalıklı
konumdur. Rant teorisinde açıklandığı üzere, artan nüfus ürün fiyatlarını artırmakta ve artan
hasılatlar üzerinden toprak sahiplerine ödenen rantlar artmaktadır. Bu süreci tersine
çevirebilecek olan tek gelişme nüfusun sabit kalması veya azalmasıdır ki ürün fiyatlarındaki
artış dursun ve rantlar da istikrar kazanabilsin. Ancak, Malthus’un karamsar nüfus teorisinde
olduğu gibi Ricardo da nüfusun artış hızının yavaşlama olasılığını olanaksız görmüştür.
Bir diğer olgu ise, ücret ile kar bölüşümünde ücretlerin konumudur. Ücretler toplam
olarak (diğer bir ifadeyle ücret fonu biçiminde) artarken emek faktörü başına sabittir. Diğer
ifadeyle, emek faktörü yine ancak geçimlik ücret almaktadır. Ücret fonunu artıran ise
istihdamın artışıdır. Bu noktada, klasik iktisadın tam istihdam varsayımından uzaklaşmayan
bir analiz ile karşılaşılmaktadır.
Giderek azalan karlar, seviyesini koruyan rantlar ve geçimlik ücretler bağlamında
ortaya çıkan senaryo da karamsardır. Buna göre karlar sıfıra düştüğünde girişimciler
(kapitalizm) açısından üretim ve yatırım yapmak anlamını yitirecek ve iktisadi sistem büyük
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bir durgunluk içine sürüklenecektir. Söz konusu durgunluğun devamında da kapitalizmin
çöküşü olasılık dahiline girecektir.
Ricardo, kapitalizmin çöküşü senaryosunu aşabilmek doğrultusunda yine bölüşüm
üzerinden bir çözüm arayışına girmektedir. Buna göre, karların sıfıra düşmesini engelleyecek
biçimde özellikle rantların azalması gerekmektedir. Ricardo, toprak sahiplerinin artan tahıl
talebi karşısında elde ettikleri rantın, sermaye birikiminin ana kaynağı olan kârlar üzerinde
yarattığı baskının önüne geçmek için, İngiltere’ye tahıl ithalatını yasaklayan Tahıl
Yasalarının kaldırılmasını ve toprak sahiplerinin tahıl üretimi üzerindeki tekelinin kırılmasını
savunmuştur.

6.5. David Ricardo’nun Karamsarlığının Yanlışlanması
Her ne kadar Ricardo karamsarlık içinde kapitalizmin çöküşünden endişe etse de
ilerleyen dönemlerde ortaya çıkan gelişmeler onun karamsarlığını yanlışlamıştır.
Bu gelişmeleri şu başlıklarda ele almak mümkündür:
-

Sanayide verimlilik artışları karların sıfıra düşmesi tehlikesini engellemiştir.

- Malthus’un nüfus teorisi de yanlışlanmıştır. Özellikle kentleşme ve tıp alanındaki
bazı gelişmeler ile birlikte birçok ülkede nüfus artış hızında düşüşler görülmüştür.
- İktisadi analizi sınırlayan özelliklere sahip olan emek değer teorisi ve ücret fonu
teorisi biçimindeki anlayışlar terk edilmiştir. Örnek vermek gerekirse marjinal verimliliğe
dayalı ücret teorisinde somutlaşan uygulamalar karların düşüşünü sınırlandıran uygulamalar
olarak karşımıza çıkmaktadır.
- Tam istihdam bir varsayım olarak reddedilmeye başlanmıştır. Bu durumda
işsizlik somut bir olgu olarak tespit edilmiş ve karların düşüşünü sınırlayan özellikleri tespit
edilmiştir. Başka bir ifadeyle, iktisat teorisinde denge fikrinden dengesizlik analizlerine
doğru bir yöneliş olmuştur.

6.6. David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük teorisi ise daha sonra ortaya çıkan
koşullarda dış ticaretin nasıl gerçekleştiğini ve neden gerekli olduğunu açıklamaya çalışır.
Ricardo, İngiltere ve Portekiz örneğini verir. Buna göre günlük üretimlerin
İngiltere’de (Kumaş: 80 m.; Şarap: 40 lt.); Portekiz’de (Kumaş: 10 m.; Şarap: 20 lt.) olduğu
varsayılmaktadır.
Eğer Mutlak üstünlük teorisi kabul edilse, İngiltere’nin her iki malda da üstünlüğü
olduğu görüldüğünden dış ticaretin olmaması gerekecektir. Ricardo neden dış ticaretin
gerçekleştiğini açıklamak için Karşılaştırmalı üstünlükler teorisini öne sürer. İngiltere her iki
malda da üstündür, ama üstünlük derecesi farklıdır, dolayısıyla İngiltere daha fazla üstünlüğe
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sahip olduğu malı üretecek diğerini ise ithal edecektir. Yani İngiltere kumaş üretimine
yönelir, Portekiz ise her iki malda da mutlak üstünlüğe sahip olmasa da şarap üretmeye ve
ihraç etmeye yönelecektir, çünkü bu alanda üretime yönelmesi karşılaştırmalı olarak daha
fazla refah sağlayacaktır.
Smith ve Ricardo, analizlerini arz faktörleri ile yapmış, talep faktörünü dikkate
almamışlardır. O nedenle Klasik modelde üretim maliyetlerinin fi yatlarla özdeş olduğu
kabul edilir. Klasikler ayrıca, maliyeti tek bir faktörün yani emeğin belirlediğini
varsaymışlar, sermaye ve doğal kaynak faktörlerini maliyet unsuru saymamışlardır.
Ricardo modelinin, bunların dışında da bir takım eksikleri vardır. Bunlar arasında
modelin sabit maliyetlere dayanması, işgücünün ülke içinde tam hareketli, ülkeler arasında
ise tam hareketsiz olması, teorinin statik özellik taşıması sayılabilir.
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6.7. Meraklısı İçin Ek Okuma
Adam Smith’in çözümlemesinde emek, ayrıcalığını ona şeylerin değerleri arasında
sabit bir ölçü konusunda tanınmış olan iktidara borçluydu; emek, eğer başka türlü olsaydı,
ayarı değişime açık ve özsel bir nispiliğe tabi olacak olan ihtiyaç nesnelerinin mübadelesinde
eşdeğerlilik yaratılmasına olanak vermekteydi. Fakat, böylesine bir rolü bir koşul
karşılığında üstlenebilirdi: bir şeyin üretilmesi için gereken emek miktarının, bu şeyin
mübadele süreci içinde satın alabileceği emek miktarına eşit olduğunun varsayılması
gerekmekteydi. Fakat bu özdeşlik nasıl meşrulaştırılabilir, eğer üretim faaliyeti olarak emek
ile alınıp satılabilen mal olarak emek arasında var olduğu kabul edilen –açık olmaktan daha
fazla- bir aynılığa değilse, neye dayandırılabilirdi? Emek bu ikinci anlamı içinde, sabit bir
ölçü olarak kullanılamaz, çünkü “karşılaştırılabildiği mal veya gıda ürünlerinin uğradıkları
kadar değişime uğramaktadır”. Adam Smith’deki bu karıştırmanın kökeni, temsile tanınan
önceliğin içinde yer almaktaydı: her mal belli bir emeği temsil etmekteydi, ve her emek belli
bir mal miktarını temsil edebilirdi. İnsanların faaliyeti ile şeylerin değeri, temsilin şeffaf
unsurunun içinde birbirleriyle ilişki halindeydiler. Ricardo’nun çözümlemesi, yerini ve
belirleyici öneminin nedenini işte burada bulmaktadır. Bu çözümleme, ekonominin işleyişi
içinde emeğe önemli bir yer verme konusunda birinci değildir; ama kavramın birliğini
kırmakta ve işçinin alınıp satılan bu gücü, bu zahmeti, bu zamanıyla, şeylerin kökeninde yer
alan bu faaliyeti birbirlerinden ilk kez kökten bir şekilde ayırmaktadır. Demek ki artık, bir
yanda işçilerin arz ettikleri, girişimcilerin kabul veya talep ettikleri ve bedeli ücretle ödenen
emek gücü; öte yanda da maden çıkaran, yiyecek üreten, nesneleri imal eden, malları taşıyan
ve böylece, ondan önce var olmayan ve olmaksızın ortaya çıkmayacak olan mübadele
edilebilir değerleri biçimlendiren emek gücü olacaktır.
Smith için olduğu gibi, kuşkusuz Ricardo için de emek, mübadele akımından geçen
malların eşdeğerliliğini ölçebilmektedir: “Toplumların çocukluk çağında, şeylerin mübadele
edilebilir değeri veya bir başkası karşılığında bir nesneden verilecek miktarı saptayan kural,
bu malların her ikisinin üretiminde kullanılan karşılaştırmalı emek miktarından başka bir
şeye dayanmaz.” Fakat Smith ile Ricardo arasındaki farklılık şuradadır: birincisi için, emek
geçimlik elde edilen işgünleri cinsinden çözümlenebilir olduğundan, bütün diğer malların
(geçimlik için gereken gıda maddeleri de kendiliklerinden bunların içinde yer almaktadır)
ortak birimi olarak hizmet edebilir; ikincisi için, emek miktarı yalnızca emek birimleri
halinde temsil edilebilir olduğundan değil, emeğin üretim faaliyeti olarak öncelikle ve
temelde, “her değerin kaynağı” olmasından ötürü bir şeyin değerinin saptanmasına izin verir.
Değer artık klasik çağda olduğu gibi, eşdeğerliliklerin toplam sistemi ve malların birbirlerini
temsil etme konusunda sahip olabilecekleri yetenekten itibaren tanımlanamaz. Değer bir
işaret olmaktan çıkmıştır, bir ürün haline gelmiştir. Eğer şeyler, ona tahsis edilmiş olan emek
kadar ediyorlarsa veya en azından, değerleri bu emekle orantılıysa, bunun nedeni emeğin
saptanmış, sabit ve her yerde ve her zamanda mübadele edilebilir bir değer olması değil de,
hangisi olursa olsun her değerin kökeninin emeğin içinde yer almasıdır. Ve bunun en iyi
kanıtı, şeylerin değerinin, üretilmek istendiklerinde onlara tahsis edilen emek miktarıyla
birlikte artıyor olmasıdır; fakat bu değer, emeğin ona karşı tamamen ayrı bir mal olarak
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mübadele edildiği ücret artışları veya azalışlarıyla değişmemektedir. Pazarlarda dolaşan,
birbirleriyle mübadele edilen değerler hala bir temsil gücüne sahiptirler. Fakat bu gücü başka
bir yerden her temsilden daha ilkel ve daha kökten olan ve bunun sonucu olarak mübadele
tarafından tanımlanamaz nitelikte olan emekten almaktadırlar. Klasik düşüncede, ticaret ve
mübadele zenginlikler çözümlemesinin aşılamaz tabanı olarak hizmet ederken (ve hatta,
işbölümüne takas kıstaslarının hükmettiği Adam Smith’te bile böyleyken), mübadele
olabilirliği, Ricardo’dan itibaren emeğe dayandırılmıştır; ve üretim teorisi bundan sonra hep
dolaşım teorisini önceleyecektir.
Kaynak: Michel Foucault, 2001, Kelimeler ve Şeyler: İnsan Bilimlerinin Bir
Arkeolojisi, sf. 355-358
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Bölüm Soruları
1) David Ricardo’nun dış ticarete dair yaklaşımı nasıl adlandırılmaktadır?
a) Mutlak üstünlükler teorisi
b) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
c) Faktör donatımı yaklaşımı
d) Üretimde benzerlik yaklaşımı
e) Merkantilist teori
2) David Ricardo’nun rant teorisine göre toprakların verimlilik farklarından
kaynaklanan rant türü hangisidir?
a) Toprak rantı
b) Kentsel rant
c) Üretici rantı
d) İşletme rantı
e) Diferansiyel rant
3) David Ricardo’ya göre kapitalizmin çöküşüne neden olacak olgu aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Tekelleşme
b) İşsizlik
c) Karların düşmesi
d) Yoksulluk
e) Enflasyon
4) David Ricardo’nun iktisat teorisine yöntemsel boyutta önemli katkısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Doğrulama yöntemi
b) Yanlışlama yöntemi
c) İstatistiksel yöntem
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d) Soyutlama yöntemi
e) Makro iktisadi analiz
5) David Ricardo’nun rant teorisine göre toprakların kıtlığından kaynaklanan rant
türü hangisidir?
a) Mutlak rant
b) Kentsel rant
c) Üretici rantı
d) İşletme rantı
e) Diferansiyel rant

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) c, 4) d, 5) a
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7. KLASİK İKTİSADA ELEŞTİRİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Klasik İktisada Yönelik Eleştiri:
7.2. Sosyalist Düşüncenin Kaynakları
7.3. Marx’ın Sermayenin Dolanımı Modeli
7.4. Marx’ın Kapitalizme Dair Yaklaşımı
7.5. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kapitalizmin yarattığı sorunlar nelerdir?
2) Klasik iktisadı eleştirenlerin düşünsel kaynakları nelerdir?
3) İktisadi ilişkilerde sermayenin dolanımının rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Klasik iktisada eleştiri

Klasik iktisada yöneltilen
Kazanım okuyarak,
radikal eleştirileri öğrenmek araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Radikal eleştirilerin
düşünsel kaynakları

Eleştirilerin düşünsel
kaynaklarını tartışmak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Sermayenin dolanımı

Sermayenin dolanımının
iktisadi ilişkiler üzerindeki
etkisini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Kapitalizm



İşsizlik



Verimsizlik



Tekelleşme



Marz



Sermaye
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Giriş
Bu bölümde öncelikle Klasik iktisada yönelik radikal eleştiriler ele alınmaktadır.
Klasik iktisadın veya daha geniş bir perspektiften bakıldığında liberalizmin ele almadığı
önemli iktisadi sorunlar söz konusu eleştiriler tarafından vurgulanmıştır.
Ayrıca, bölümün ilerleyen satırlarında, radikal eleştiri kapsamında Marx’ın
sermayenin dolanımı modeli ve yarattığı etkileri ele alınacaktır.
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7.1. Klasik İktisada Yönelik Eleştiri
Klasik iktisadın yaygın ve benimsenen bir görüş olmakla beraber önemli eleştirilere
de muhatap olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle iktisadi liberalizmin yaşanan
toplumsal, siyasal ve iktisadi gelişmeleri açıklamaya ve kuramlaştırmaya çalışırken söz
konusu yapıları olumlaması ve eleştirilere kapalı bir tavrı benimsemesi farklı düşünsel
arayışları da beraberinde getirmiştir.
Söz konusu eleştirilerin en önemli odağı da sosyalist düşünce olmuştur. Bu düşünce
kapsamında değerlendirilebilecek olan Marx’ın görüşlerini başka bir açıdan
değerlendirdiğimizde ise onu bir Klasik iktisatçı olarak kabul etmek de mümkün olacaktır.
Sosyalist düşüncenin kaynaklarının ele alınması hem Marx’ın iktisadi düşüncesini
hem de Klasik iktisada yönelik eleştirileri çözümlemek açısından kritik önemi haizdir.

7.2. Sosyalist Düşüncenin Kaynakları
Klasik iktisada yönelik eleştirinin en radikal örneği olan sosyalist düşüncelerin çok
farklı kaynakları olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Bu kaynakları maddeler halinde ele
almak faydalı olacaktır:
-

Kapitalizmin yarattığı sorunlar:

Klasik iktisadın kapitalizme ve tabii ki piyasa mekanizmasının başarısına yönelik
olumlu fikirlerine rağmen önemli olumsuzlukların yaşandığı fikri ele alınmaktadır. Buna
göre kapitalizmin yarattığı sorunlar şunlardır:


İşsizlik

Klasik iktisadın tam istihdam varsayımına rağmen somut iktisadi ilişkiler kapsamında
ise yaygın işsizlik oluştuğu eleştirisi benimsenmektedir.


Gelir eşitsizliği

İktisadi liberalizm piyasa mekanizmasının etkinliği ve girişimcinin rekabet
çerçevesinde yarattığı dinamizm sayesinde iktisadi aktörlerin gelirlerinin artacağına dair bir
perspektif ortaya koymuştur. Eleştirel açıdan bakanlara göre ise gelirlerin ciddi biçimde
eşitsiz dağılımı söz konusudur.


Tekelleşme

Klasik iktisadın özellikle piyasa mekanizmasının rekabet çerçevesinde etkin çalıştığı
yönündeki kabullere rağmen eleştirel görüşler piyasalarda ciddi tekelleşmeler olduğunu iddia
etmektedirler. Bu nedenle oluşan olumsuzlukların yarattığı sorunlara işaret edilmektedir.


Verimsizlik
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Özellikle tekelleşme sonucunda ortaya çıkan aşırı karların ve tekellerin üretimde
yarattıkları kısıntıların getirdiği sorunlar vurgulanmaktadır.
-

Rasyonalizm:

Bilginin kaynağının akıl veya düşünce olduğu fikri öne çıkartılmaktadır. Bu
çerçevede gerçek olanın akılcı, akılcı olanın gerçek olduğu fikri kabul edilmektedir.
Dahası, akıl yoluyla kurgulanabilecek düzenlerin alternatif olabileceği fikri
işlenmektedir. Bu yolla özellikle doğal düzen fikrine karşı çıkılmaktadır. Yaşanan sorunların
doğal ve dolayısıyla kaçınılmaz olduğu fikri yerine bunlara akıl yoluyla müdahale
edilebileceği düşüncesi tartışılmaktadır.
-

Hegel felsefesi:

Hegel’in diyalektik felsefesi önemli bir etki yaratmıştır.
Bu noktada Hegel’in felsefesinin idealist karakteri ile Marx’ın felsefesinin ise
materyalist niteliği dikkatle incelenmelidir.
Hegel’e göre düşünce (ide) dünyayı yaratmakta iken, Marx’a göre düşünce dünyayı
yansıtmaktadır.
Başka bir ifadeyle, Hegel’e göre insan dünyayı değiştirmektedir. Oysa, Marx maddi
dünyanın insanı biçimlendirmektedir.
-

Tarihsel determinizm:

Eleştirel düşünceler ve özellikle Marx, tarihin kendine ait bir yörüngesi olduğunu ve
bunun tersine çevrilemez bir süreç olduğunu ileri sürmektedirler. Buna göre, ilkel toplumdan
feodalizme, feodalizm yıkıldıktan sonra da kapitalizme dönüşen bir tarihsel akış söz
konusudur. Benzer biçimde, kapitalizmin yıkılması sürecinin sonunda da sosyalizme
dönüşeceği öngörülmektedir.
-

Emek-sermaye çelişkisi:

Eleştirel görüşler özellikle bir sınıfsal çelişkiye işaret etmektedir. Buna göre,
kapitalizmin işleyişi kapsamında sermayenin servetini artırmak doğrultusunda emek
faktörünü sömürdüğü fikri ortaya konmaktadır.
Söz konusu çelişkinin metafizik bir boyut taşıdığı da iddia edilebilir. Buna göre iyi
olan emek ile kötü konumunda olan sermaye arasındaki bir çelişkinin oluştuğundan
bahsedilmektedir.
Başka bir açıdan bakıldığında ise, üretim odaklı bir iktisadi yapı ile para kazanma
odaklı bir iktisadi yapının arasındaki çelişkiden bahsedilebilir. Aristo’nun ortaya koyduğu
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ekonomi ile chrematistike ayrımı kapsamında söz konusu çelişki yorumlanabilir. Buna göre
kapitalizmin sermaye odaklı yapısı chrematistike kapsamında üretime değil de sadece para
kazanmaya odaklı olarak eleştirilmektedir.
-

Klasik iktisadın bazı fikirleri:

Özellikle Marx’ın Klasik iktisatçılar tarafından benimsenen emek değer teorisini
kabul ettiği vurgulanmalıdır. Hatta bu teoriden hareket eden Marx, artı değer teorisini
geliştirerek kapitalizme ve iktisadi liberalizme yönelik eleştiriler geliştirdiği ortaya
konulmalıdır.
Ayrıca, Marx’ın Ricardo’nun kapitalizmin çöküşüne dair yaklaşımına benzeyen bir
bakış açısına sahip olduğu da vurgulanmalıdır.
-

Altyapı-üstyapı ilişkileri:

Marx’a göre altyapı ilişkileri olarak da tanımlanabilecek olan iktisadi ilişkiler üstyapı
olarak tanımlanan politik, kültürel vb. yapıları belirlemektedir. Bu bakış açısının daha önce
vurgulanan Marx’ın materyalizmiyle açıklanabileceği de vurgulanmalıdır.

7.3. Marx’ın Sermayenin Dolanımı Modeli:
Marx’a göre iktisadi aktörlerin davranışları arasında önemli bir fark vardır. Buna göre
bir bireyin iktisadi ilişkilere giriştiğinde aldığı kararlar ile kapitalistin iktisadi ilişkileri
arasında fark vardır.
M (Mal) ve P (Para)
BİREY

1) M – P
2) P – M’

Dolayısıyla

M – P – M’

Burada ortaya konulan sıradan bir birey açısından mal – para – mal ilişkileri söz
konusudur. Birey sahip olduğu emeği parasal gelir elde etmek için piyasaya sürmekte; daha
sonra da eline geçen parasal geliri ihtiyaçlarını karşılamak doğrultusunda başka mallara
yöneltmektedir.
M (Mal) ve P (Para)
KAPİTALİST

1) P – M
2) M – P’

Dolayısıyla

P – M – P’
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Kapitalist açısından ise iktisadi ilişkilerin seyri çok farklıdır. Kapitalist elindeki
kapitali (parayı) mala dönüştürmekte ve daha sonra da bunu tekrar paraya çevirmektedir.
Ancak, onun yönelimi kapitalini bu ilişkilere giriştiği seviyenin üzerine çıkarma arayışıdır.
Burada kısaca ortaya konulan süreci “sermayenin (kapitalin) dolanımı” olarak
adlandırmak mümkündür.
Grafik: Sermayenin Dolanımı

Grafikte kullanılan terimler ise şunlardır:
M

Para sermaye

c

Sabit sermaye

v

Değişken sermaye

K

Üretken sermaye

M’

Mal sermaye

Grafikte ortaya konulduğu üzere sermayenin dolanıma girerken ilk hali (P) öncelikle
para sermayeye (M) dönüşmektedir. Başka bir ifadeyle, kapitalist elindeki sermayeyi sabit
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sermaye (c) ile değişken sermaye (v) alımında kullanmaktadır. Bunların birlikte
kullanılması ise para sermayedir.
Sabit sermaye olarak üretimde kullanılan araçları (örneğin makine) ve değişken
sermaye olarak da emeği işaret edebiliriz. Bu iki tür sermayenin bir araya gelmesi üretken
sermayeyi (K) oluşturur ki buna örnek olarak üretim fonksiyonunu (örneğin fabrika)
verebiliriz.
Üretim tesislerinde girdiler çıktılara dönüştürülür ki bunlar da mal sermaye (M’)
olarak adlandırılır. Dolanımın son aşamasında ise, kapitalistin elindeki çıktıları (mal
sermayeyi) tekrar paraya (P’) dönüştürdüğü görülmektedir.
Ancak, bu dönüşmeyle tamamlanan süreç bir pozitif sonuç vermiştir. Çünkü
başlangıçtakinden daha büyük bir P eldedir. Başka bir ifadeyle, kapitalist kar etmiştir veya
sermaye birikimini sağlamıştır. Marx’ın kullandığı bir diğer kavram ile emek sömürüsüne
yol açan artı değer elde edilmiştir.
Marx, üretim sürecinde M ile M’ arasındaki farkı artı değer olarak adlandırır. Artı
değer emeğin değişim değeri ile kullanım değeri arasındaki fark olarak da tanımlanabilir.
Başka bir ifadeyle, kapitalist emeğe piyasada geçerli olan geçimlik düzeydeki düşük ücreti
ödemekte, ancak onun ürettiklerinin bir kısmını ise sömürüyle kendi sermaye birikiminde
kullanmaktadır.
Bu noktadan itibaren Marx’ın kullandığı bazı terimleri de kullanarak süreci ele
alabilir ve zaman içindeki gelişimine odaklanabiliriz. Marx’ın bakış açısının daha önce de
vurgulandığı üzere Ricardo’dan etkilenmesi çerçevesinde bir kapitalizmin çöküşü
senaryosu olarak da değerlendirilmesi mümkündür.

7.4. Marx’ın Kapitalizme Dair Yaklaşımı
Kapitalizmi ciddi eleştirilerle ele alan Marx, sermayenin dolanımı modeli
kapsamında işleyişini göstermiş ve kendi içerisindeki çelişkileri de gözler önüne sermeye
yönelmiştir. Bu kapsamda, Marx’a göre kapitalizm tekelleşme sürecindeki kıyasıya rekabet
çerçevesinde giderek kendini tüketecek bir çöküş sürecinin içerisine düşecektir. Marx
süreci ele alırken öncelikle üretim sürecinin bileşenlerini ortaya koymaktadır. Buna göre:
Toplam Gayrisafi Ürün = c + v + s
Buradaki değişkenler ise şu şekilde tanımlanmaktadır:
c

Sabit sermaye

v

Değişken sermaye

s

Artı değer
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Ayrıca Marx sermayenin (kapitalin) organik bileşiminden bahsetmektedir. Bu
kapsamda sermayenin organik bileşimi üretim sürecinde birlikte kullanılan farklı sermaye
türlerinin birbirine oranıdır.
Sermayenin Organik Bileşimi = c / v = Sabit sermaye / Değişken sermaye
Yine Marx’ın kullandığı bir başka kavram da Sömürü oranı veya bir diğer adıyla Artı
Değer oranıdır. Buna göre:
Sömürü Oranı = Artı Değer Oranı = s / v = Artı değer / Değişken sermaye
Son olarak Marx, Kar oranından bahsetmektedir. Buna göre:
Kar oranı (p) = s / (c + v) = Artı değer / (Sabit sermaye + Değişken sermaye)
Daha önce de vurgulandığı üzere Marx piyasalarda yaşanan tekelleşme çerçevesinde
şiddetlenen rekabet ortamında kapitalist üretimde kullandığı sabit sermaye miktarını artırır.
Diğer bir ifadeyle, makinalaşmaya yönelir. Bu yolla verimliliği artırmayı ve karlarını
korumayı hedeflemektedir.
Makinalaşma sürecinde veya sabit sermayenin artırılması sonucunda sermayenin
organik bileşimi değişmektedir.
c↑/v
Ancak aynı süreçte kar oranları düşmektedir. Nedeni ise sömürü oranı sabit iken,
sermayenin organik bileşiminin değişmesi sürecinde kar oranlarının olumsuz etkilenmesidir:
s/v
iken (p) = s / (c ↑ + v)
Özetlemek gerekirse, Marx’a göre kapitalist karlarını sömürü üzerinden elde ederken,
artan rekabet ortamında daha fazla sabit sermaye kullanımına yönelmiş ve bu nedenle de kar
oranlarının düşüşüne maruz kalmıştır.
Söz konusu sürecin David Ricardo’nun ortaya koyduğu kapitalizmin çöküşü
senaryosuna olan benzerliği dikkat çekmektedir. Her ne kadar karların düşmesinin nedenleri
farklı da olsa, sonuçta karları düşen kapitalistin dinamizminden veya girişimciliğinden
bahsetmek mümkün olmayacaktır. Bu durumda da iktisadi ilişkilerde durgunluk ve
daralmalar söz konusu olacaktır.
Marx, bu noktada yine Ricardo’ya benzer bir öneri geliştirerek bu sürecin bir bölüşüm
sorunu olduğuna dikkat çekmektedir. Emek sermaye çelişkisinden hareketle sorunu aşmanın
yolu ise emeğin yarattığı artı değeri kendine saklayan kapitalistin payının da emeğe ait olması
önerisini ileri sürmektedir.
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7.5. Meraklısı İçin Ek Okuma
Emekçi başına yatırılan bu sermaye arttığı zaman, belli bir kar haddinin korunması
isteniyorsa, işçiden koparılan artı değerin orantılı şekilde artması gerekmektedir. Oysa bu,
sonuna kadar orantılı şekilde artarak gidemez; çünkü emekçi başına düşen artı değer, bir
emekçi tarafından verilebilecek maksimum emek miktarına eşit olan maksimum bir belirli
değeri hiçbir zaman ve hiçbir şekilde aşamayacaktır. Hatta artı değer, bu maksimum emek
miktarının daima altında kalacaktır; çünkü işçi tarafından tüketilen malların üretimine de
emek ayırmak gerekmektedir. Ve böylece, işçi başına yatırılan sermaye tutarı artmaya
devam ederken artı değerin artışı zorunlu olarak duracağı için, artı değerin sermayeye
oranıyle dile gelen kar haddi belli bir anda zorunlu olarak küçülecektir.
Marx şüphesiz şu düşüncededir ki, söz konusu mutlak sınıra yaklaşıldıkça, yani emekçiden
koparılan artı değer miktarı maksimum artı değere yaklaştıkça, emekçiden koparılan artı
değeri daha da artırmak güçleşmektedir. Öyle ki, işin aslında kar haddi, artı değer oranı
mutlak tavana ulaşmadan çok önce düşmeye başlayacaktır. Artı değer oranındaki artışın
etkisi, sadece, kar haddinin düşmesini yavaşlatmak şeklinde gösterecektir kendini.
Demek ki, bu durumda, ortalama kar haddinin düzenli ve zorunlu şekilde bir düşüşü
beklenmemelidir. Daha başka nedenler de bu düşüşü yavaşlatabilir; ve hatta geçici olarak
durdurabilirler.
Dış ticaret gelişmesinin kar haddindeki düşüşü yavaşlatması gerektiği düşüncesindedir
Marx. Demek ki bu konuda Ricardo’yla aynı fikirdedir. Ama düşünürümüzün ileri sürdüğü
nedenler, aynı konuda Ricardo tarafından ileri sürülen nedenlerden tamamıyle farklıdır.
Dışardan besin satın alınmasının toprak rantlarının yükselişini durduracağı olgusu üzerinde
durmuyor Marx; dış ticaretin ve hiç şüphesiz dış ticaret amacıyle yapılan üretimin, özellikle
yüksek kar hadleri sağlamaya elverişli fırsatlar yarattığı olgusu çekiyor onun dikkatini asıl.
Marx, bu nokta üzerinde ısrar etmekte kesinlikle haklıdır. Bununla birlikte biz, Ricardo
tarafından ileri sürülmüş olan fikri dikkatle incelemesi de ayrıca yararlı olurdu
düşüncesindeyiz. Çünkü biliyoruz ki XIX. yüzyılın son döneminde özellikle iki
Amerika’dan son derece ucuza yapılan zahire ithalatı, Batı Avrupa’nın ekonomik verimi
açısından önemli rol oynamış bulunmaktadır.
Sonuç olarak: Marx, kar haddindeki düşme eğiliminin frenlenebileceğini kabul etmekle
birlikte, bu eğilimin daha şimdiden kapitalizmin varoluşuna kasteden olaylar yarattığına
inanmış bulunmaktadır.
Kaynak: Henri Denis,1973, Ekonomik Doktrinler Tarihi, cilt 2, sf. 473-474.
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Bölüm Soruları
1) Marx’ın sermayenin dolanımı modelinde toplam gayrisafi ürün nasıl
gösterilmektedir?
a) c + v – s
b) c + v + s
c) c + s
d) c + s
e) v + s
2) Marx’ın sermayenin dolanımı modelinde sermayenin organik bileşimi nasıl
gösterilmektedir?
a) c / v
b) c + v
c) c * v
d) s / v
e) s / c
3) Marx’a göre kapitalizmin çöküşüne neden olacak olan süreç aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Gelir dağılımının bozulması
b) İşsizliğin yaygınlaşması
c) Enflasyonun yükselmesi
d) Karların düşmesi
e) Tekelleşme
4) Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmin yarattığı olumsuzluklardan biri değildir?
a) İşsizlik
b) Tekelleşme
c) Verimsizlik
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d) Gelir dağılımında eşitsizlik
e) Enflasyon
5) Marx’ın kapitalizmin çöküşüne dair yaklaşımını aşağıdaki iktisatçılardan
hangisiyle benzeştirmek mümkündür?
a) Thorstein Veblen
b) Joseph Schumpeter
c) David Ricardo
d) Rudolf Hilferding
e) John M. Keynes

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) d, 4) e, 5) c
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8. YERLEŞİK İKTİSADA TARİHÇİ VE KURUMCU ELEŞTİRİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Yerleşik İktisat
8.2. İktisadi Düşüncede Tarihçi Yaklaşımlar
8.2.1. Alman Tarihçi Okulu
8.2.2. İngiliz Tarihçileri
8.3. Kurumcu İktisat
8.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yerleşik iktisat ne demektir?
2) Yerleşik iktisat insan davranışının hangi önemli unsurlarını göz ardı etmiştir?
3) Max Weber’in kapitalizme dair açıklaması nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yerleşik iktisat

Yerleşik iktisat kavramını
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Yerleşik iktisada Tarihçi ve
Kurumcu Eleştiriler

Tarihçi ve Kurumcu
eleştiriler kapsamında
yerleşik iktisadın
eksikliklerini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Weber ve Veblen’in
İktisadi Fikirleri

Weber ve Veblen’in iktisadi
ilişkilere ve insan
davranışına dair
önermelerini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Yerleşik iktisat



Tarihçi Okul



Kurumcu İktisat



Max Weber



Thorstein Veblen
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Giriş
Yerleşik iktisadın iktisadi ilişkilere ve insan davranışlarına dair fikirleriyle iktisadi
tartışmaların gündemini belirlemesine rağmen, zaman içinde, ciddi eleştirilerin de ortaya
çıktığı görülmüştür. Bir önceki bölümde ele aldığımız görüşlerden farklı olarak, burada ele
alacağımız görüşlerde iktisadi ilişkilerin ve insan davranışlarının tarihsel ve kurumsal
boyutlarının ele alındığı görülmektedir.
Tarihsel ve kurumsal boyutları da dikkate alarak çözümlemelere yönelen
düşünürlerden Max Weber’in ve Thorstein Veblen’in fikirlerininin irdelenmesine
çalışılacaktır.
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8.1. Yerleşik İktisat
18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ortaya çıkan ve olgunlaşan Klasik iktisat
yaklaşımı burada kullanabileceğimiz bir tanımla yerleşik iktisat olarak değerlendirilebilir. Bu
tanımdan kastedilen olgu, iktisadi ve hatta toplumsal-siyasal çeşitli tartışmaların ele
alınmasında öne çıkan bir yaklaşım olmasıdır.
Tartışma gündemini belirleyen klasik iktisat, gerçekleştirdiği tartışmalarla, kabul
ettiği varsayımlarla ve kullandığı analizlerle öne çıkmıştır. Başka bir ifadeyle, iktisadi olan,
sosyal olan, politik olan vb. tüm tanımlar, tartışmalar, çözümler hususunda klasik iktisat ve
yaklaşık bir yüzyıl sonra ortaya çıkan onun yenilenmiş versiyonu olan neoklasik iktisat
öncelik kazanmıştır. Ancak, bu durumu tüm tartışmaların tüketildiği biçiminde anlamak
yanlış bir yaklaşım olacaktır.
Nitekim, çok sayıda farklı görüş veya akım, farklı varsayımlarla ve yeni
çözümlemelerle klasik iktisat geleneğini eleştirmiştir. Bu noktadan itibaren, bu farklılık
taşıyan akımların bazılarını, özellikle de iktisadi olguların tarihsel ve kurumsal boyutlarına
dikkat çekmeye çalışanlarını ele almaya çalışmak yerinde olacaktır.
Klasik iktisat düşüncesi, 1870 ve 1880’lerde, marjinalist eleştirilere açık olduğu için
dağılma sürecine girmiştir. Yukarıda vurguladığımız gibi, bu dönemde giderek artan sayıda
iktisatçı klasik iktisadı eleştirmiş ve çok sayıda alternatif yaklaşım ortaya çıkmıştır.
Bunlardan bazıları Sosyalistler (Marksizm’in yanı sıra, İngiltere’de Fabiancı sosyalizm,
Amerika’da tarımcı sosyalizm, Almanya’da Hıristiyan sosyalizm); Kurumcular ve
Tarihçiler’dir.

8.2. İktisadi Düşüncede Tarihçi Yaklaşımlar
İktisat düşüncesi, sanayi devrimi ile birlikte, liberal düşünce çizgisinin etkisinde
kalmıştır. Yükselen kapitalizm ve değerlerini, bir ölçüye kadar yansıtan yerleşik iktisada
karşı farklı itirazların gelmesi de, onun yaygınlaşması kadar normal kabul edilebilir. İktisadi
liberalizme karşı en ciddi ve en etkin tepki, kapitalizmi ikame etmeye çalışan sosyalist
düşüncedir. Ancak itirazlarında yalnız olduğu söylenemez. Marksist düşüncenin dışında,
tarihsel olayları önemseyen alternatif bir bakış açısı, Almanya’da doğarak düşünce
platformunda yerini almıştır. Soyut ve statik bir analizin yetersizliğinden bunalan iktisat
düşüncesi, bu yeni eğilim ile farklı bir boyut kazanmaya çalışmıştır. Bu noktada, konuyu
biraz daha detaylı olarak ele almak yararlı olacaktır.
19. yüzyılın sonlarında, sosyal bilimlerin yöntemi konusunda ortaya çıkan
Methodenstreit (yöntem kavgası) sürerken, diğer bir ayrımdan daha söz edilebilir. Wilhelm
Dilthey, 1883 yılında yayınlanan Einleitung die Geisteswissenschaften adlı çalışmasında,
Geisteswissenschaften adını vererek, tarih de dahil olmak üzere tüm sosyal bilimleri bir arada
ele almıştır. Bunun karşısında ise Naturwissenschaften, yani doğal bilimler vardır. Aslında
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vurgulamak gerekir ki, bu sadece basit bir sınıflandırma değil, bir kavramsallaştırma
çabasıdır.
Dilthey, Geisteswissenschaften'in ortaya koyacağı sonuçların, en az
Naturwissenschaften kadar objektif ve anlamlı olacağını iddia etmektedir. Bu yaklaşım ile
tarihsel ve toplumsal bağlamdaki olgular araştırma konusu edilmek istenmektedir. Dilthey,
insan yaşamının sadece doğa tarafından belirlenmediğini, dolayısıyla doğal bilimlerin
kullandığı açıklamaya (erklaren) dayalı yöntem yerine, insan ile ilgili olguların verstehen
(anlama) yöntemiyle ortaya konabileceğini, çünkü fizik bilimlerin tanımlamaya ve
kavramlaştırmaya (objektif bilgi) dayandığını, oysa sosyal bilimlerin yasalar ile değil,
sonuçlar ve değerler (sübjektif bilgi) ile ilgili olduğundan bahsetmektedir.
Bu bağlamda bireyin bilinci ve içsel dünyası ele alınmalı ve bu organik ünitenin
(insanın) farklı alanlardaki tarihsel değişimi ortaya konmalıdır. Dolayısıyla, doğanın
nedenselliğini içinde barındıran mekanik yapı ile tarihin yaratıcı görünümü arasındaki fark
önemli hale gelmektedir. Bu fikirleri ile Dilthey, belirli bir tarihsel-kültürel ortamda yaşayan
insana dair tipik olguların gözlemlenmesini önermiştir. Dilthey'in fikirlerini seslendirdiği
sırada, Almanya'da Tarihçi Okul tarafından da, yerleşik iktisadın dedüktif yöntemi yerine,
endüksiyon yöntemi savunulmakta, ahistorik yaklaşım yerine tarihsel yöntem önemli
görülmekteydi.

8.2.1. Alman Tarihçi Okulu
Köklerini Kameralizm’den alan Alman Tarihçi okulunu esas olarak iki bölüme
ayırarak inceleyebiliriz. İlk önemli isim Rau olmuş, özellikle “ulusal iktisat” anlayışını klasik
iktisat anlayışının “evrensel iktisat”ı yerine konmaya çalışılmıştır. Daha sonra gelen Müller
iktisatta romantizmin temsilcisi olarak görülebilir. Faydacı felsefeye ve serbest rekabete karşı
çıkarak kollektif birliklere dönüşü savunmuştur. Aslında, klasik iktisada getirilen tarihçi
eleştirilerin temellerini felsefi köklerinde aramak doğru olacaktır.
Alman tarihçi yaklaşımı erken 19. yüzyıl romantizminden etkilenmiştir. Özellikle
iktisadi alanda kapitalist gelişmeye ilk muhalefet Fichte, Gentz ve yukarıda adı geçen
Müller’den gelmiş, bireyci ve rasyonel yaklaşımlar reddedilmiştir. Tam aksine, ulusun
organik birliği, kolektif amaçların bireysel olanlara üstünlüğü ve her ülkenin kurumlarının
tarihsel ve coğrafi özelliklerinin farklı oluşu, vurgulanmıştır. List ise Müller’e karşıt olarak
politik anlamda liberaldir ve ülkesinin bürokratik yapısını eleştirmiştir. Ülkeler arası serbest
ticarete karşı çıkmakla birlikte ülke içindeki çeşitli sınırlamaların kalkmasını savunmuştur.
Bilindiği gibi List, farklı gelişmişlik düzeyindeki ülkeler arasındaki serbest ticaretin sadece
en gelişmiş ülkenin çıkarına olduğunu, dolayısıyla uygulanacak korumacı politikalarla bir
ülkenin sanayisi için en yararlı eğitimin sağlanacağını öngörmüştür.
Kameralist uygulamaları takip eden dönemde Alman Tarihçi Okulu’nun birinci
aşaması gelmektedir. Önemli isim Roscher kendi “tarihçi yöntem”ini klasiklerin “idealist
yöntemi” yerine önermektedir. Hildebrand ve Knies ise ilerlemeci evrim kavramları ile öne
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çıkmaktadırlar. Hildebrand, ekonominin doğal, parasal ve kredi aşamalarından geçtiğini
söylemekte, ayrıca iktisadın moral bir bilim olması nedeniyle fizikteki yasalara benzer
yasaları olamayacağını vurgulamaktadır. Knies, farklı gelişmeler gösteren ülkelerden yola
çıkarak sadece ampirik iktisat yasaları ortaya konabileceğini iddia etmektedir. Genel olarak
ifade etmek gerekirse, tarihçi yaklaşım klasik iktisadın evrensel iktisat yasalarının
bulunabileceği iddiasını kabul etmez. Bazı olayların yasa olarak adlandırılabileceğini kabul
etseler bile, bunların, hiçbir vakit, evrensel olamayacaklarını iddia ederler. Üstelik, iktisadi
gelişme ile ilgili yasaların tarihsel ve coğrafi koşullardan bağımsız olarak, soyut biçimde
ortaya konulmasına şiddetle itiraz etmişlerdir.
Tüm bunların yanında, iktisadi yasaların dedüksiyon yöntemi ile değil, ampirik ve
tarihsel verilerle beslenen endüksiyon yöntemi ile bulunabileceğini savunurlar. Klasik iktisat
düşüncesi ile Alman Tarihçi Okulu arasındaki diğer bir temel farklılık ise, Alman Tarihçi
Okulu mensuplarının bireyin tercihlerinin kişisel çıkarının rasyonelliği üzerine kurulduğu
fikrini kabul etmeyişleridir. Dolayısıyla, bireylerin çok sayıda karmaşık hedefe ulaşmada
sadece bu yöntemi kullanmayacaklarını savunurlar. Kısaca iktisat, tarih araştırmalarının
sadece bir kısmını oluşturabilir.
Alman Tarihçi Okulu’nun ikinci bölümü, ya da başka bir adlandırma ile “yeni
tarihçiler”, aslında tam da gerçek bir okul özelliği taşımamaktadır. En önemli isimler Knapp
, Conrad , Brentano , Bücher ve tabii ki Schmoller’dir. Bu gruba göre, eğer statik ve dinamik
sosyal yasalar varsa bunlar henüz bulunamamıştır. Üstelik iktisada ilişkin yasalar klasik
iktisat geleneğinin dedüktif yöntemi tarafından ortaya çıkarılamaz. Tarihsel veya istatistiki
uygulamalara dayanılarak oluşturulan ampirik yasalar gerçek yasalar olamaz, çünkü bunların
uyumlarının arkasındaki nedensellik gizli kalmaktadır.
Alman Tarihçi Okulunun son döneminde karşımıza çıkan önemli isimler ise Werner
Sombart ve Max Weber olmuştur. Bu iki büyük düşünürden özellikle Weber’in fikirlerinin
etkilerinin çok geniş ve kapsamlı olduğunu iddia etmek yanlış olmayacaktır.
Max Weber, hayatı boyunca kapitalizmin ortaya çıkışına dair kapsamlı bir araştırma
programını sürdürmüştür. Tam olarak tamamlandığı iddia edilemeyecek böyle bir çalışmada,
Weber’in popüler hale gelen fikri, kapitalizm ile protestan ahlakı arasındaki bağa işaret
etmektedir. Dolayısıyla Weber, din’i önemli bir faktör olarak görerek kendisinden önceki
düşünce geleneğinin yaklaşımlarına ciddi bir alternatif getirmiştir.

8.2.1.1. Max Weber: Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
Max Weber'in kapitalizmin yükselişinde, protestan ahlakına verdiği önem, toplumsal
bilimler alanında en çok tartışılan fikirlerden biridir. Sombart'ın bir iktisadi sistemin temel
öğelerinden biri olarak saydığı ve esas itibariyle, sisteme rengini veren ruh, Weber tarafından,
tarihsel süreçte belki de bir defa ortaya çıkan bir dönüşümden kaynaklandığı biçiminde
tanımlanmıştır. İleride daha detaylı bir biçimde ortaya konacağı gibi, aslında bu iktisadi
rasyonelliğin, sebatkar bir biçimde yükselişinin öyküsüdür.
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Neredeyse her toplumda görülebilecek olan, ancak kişilere özgü nitelikler olarak
sınırlı kalan, kazanma hırsı veya daha fazlasına sahip olma güdüsü, bu dönemde artık önceki
benzerlerinden tamamen farklılaşmıştır. Dönemin tüm kurumsal faktörlerinden ilham
alırcasına bambaşka bir yaşam biçimini tarih sahnesine getiren kapitalist ruh, önceki
dönemlerin tüm toplumsal ve insani ilişkilerini de yeniden biçimlendirmiştir.
Bu bağlamda, önemle vurgulanması gereken nokta, Weber'in, Marx'ın aksine, bir
neden sonuç ilişkisi ortaya koymamış olmasıdır. Böylesi bir nedensellik yerine, Weber, bir
tarihsel olayın tüm boyutları ile ortaya konuşunu gerçekleştirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla,
Weber'in yaklaşımı ancak tarihsel bir model olabilir, yoksa hiçbir vakit zaman ve mekandan
bağımsız değildir.
Weber açısından, kapitalizmin ortaya çıkışı bir neden-sonuç ilişkisi olmadığı gibi,
aynı zamanda zihniyet dünyasında da bir değişime ihtiyaç duymaktadır. Aslında, Weber’in
acausal (nedensel olmayan) olarak nitelendirdiği bu ilişki, tarihin geri kalan bölümünü
kökten bir biçimde değiştirmiştir.
Çalışma ve insanın içsel denetimi ile ilgili fikirleri ileride ele almak üzere, zihniyet
dönüşümünün nasıl gerçekleştiğine bakmaya devam edelim. Weber, sık sık, rasyonalizmin
yükselişinden bahsetmekte ve bu olgunun toplumsal boyuttaki etkilerinden bahsetmektedir.
Weber’in üzerinde önemle durduğu nokta, zühd küresinde Tanrı’nın rahmetini
umutsuzca bekleyen insanların sıkışıp kaldıkları yerden, zaten içinde yaşadıkları dünyaya
zihinsel anlamda da geri dönmeleridir. Bu toplumsal boyutta gerçekten ciddi bir dönüşüm
yaratmış, dönemin hızla gelişen kent yaşamında dini özellikler de önemli rol oynamışlardır.
İnsanın maddi yaşama ve özellikle iktisadi aktiviteye yönelmesi, rasyonalizmin iktisadi
alanda ortaya çıkacak zaferinin de hazırlayıcısı olacaktır. Weber, bu bağlamda ortaya çıkan
insan tipini vurguladığına göre, bu noktadan itibaren yeni insan tipini ele almak yararlı
olacaktır.

8.2.1.2. Yeni Bir İnsan Tipi
Weber’e göre, protestan ahlakı kapitalist girişimciye ahlaki enerjisini vermektedir.
Ancak kapitalizmin uyuştuğu insan tipi, yukarıda bahsedilen bazı özelliklerin biçim
değiştirmesinden ibaret değildir. Yani sadece rasyonel olmak yada daha fazla kazanma
hırsını yüreğinde taşımak yeterli olmayacaktır. Kapitalist kişiliğin göstergesi, bireyin bir
toplumsal görev ve ruhsal zorunluluk olarak gördüğü, işine verdiği ahlaki disiplin ve özendir.
Birey, esasta içsel nedenlerle çalışmayı keyifsiz bir zorunluluk değil, zevkli bir uğraş olarak
görmektedir.
Geçmişteki örneklerinin tersine, Weber'in ele aldığı rasyonel kapitalizm, maceracı bir
kapitalizm değildir. Kazancın bir defa elde edilmesi sonu gelmez bir tüketim zinciri
yaratmamaktadır. Kapitalizm’in ruhu, daha önce tarihte rastlanılmayan bir biçimde, insanda
bir öz-denetim oluşturmuştur.
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Modern kapitalizm, uzun vadeli yatırım, organize ticaret vb. yoluyla kazancın
rasyonel bir biçimde aranmasına, politik düzenin rasyonel biçimde idaresine ve sözleşmeler
ile kurallar çerçevesinde idare edilen iktisadi girişimlere dayanmaktadır. Dolayısıyla bu
dönemin insan tipi de önceki dönemlerden çok farklı bir görünüm arz edecektir.
Bu insan tipi, ihtiyaçlarını karşılamak veya faydasını maksimize etmek için çabalayan
biri değildir. Çünkü yaşamında çalışma çok daha önemli bir yer tutmaktadır. İçsel olarak
sahip olduğu denetim onu yönlendirirken, belki de farkında olmadan, rasyonel bir yaşam
biçimine sahip olmuştur. Bu disiplinin içsel oluşu çok farklı sonuçlar yaratmaktadır. Nitekim
baskıcı karakter arz eden çok farklı sosyopolitik yapılar insanları disipline edebilmişlerdir.
Ancak bu güçler etkinliklerini yitirince yarattıkları disiplin de ortadan kaybolmuştur.
Oysa yeni insan tipinin taşıdığı disipliner karakterin yaratıcısı yine kendisidir. Dolayısıyla
ortadan kalkması dışsal şoklardan ziyade insanın içsel dünyasındaki dönüşümlere dayalıdır
ki, bu süreç oldukça çetin görünmektedir. Faydacı veya hedonistik bir eğilimi olmayan insan,
Weber'e göre, tüm hayatını kendi elleri ile düzene koymaktadır. Zamanın israfı dahi, bu kendi
kendini kontrol zihniyeti bağlamında affedilmez bir günah değeri taşımaktadır. İnsan için
zenginliğe ulaşmak iyi tanımlanmış bir hedefti, bu bağlamda, içsel olarak kazanılan denetim
de bu hedefe ulaşmada kullanılan en önemli araçlardan biriydi.

8.2.1.3. Meslek Kavramı
Weber kapitalizme ruhunu veren gelişmeleri incelerken, ortaya çıkan yeni insan
tipinin dönüşümünde dinin rolünü ön plana çıkartmaktadır. Dini alanda ortaya çıkan
değişimlerin etkisini incelemekten daha fazlasını yapan Weber, dünyanın değişik dinlerinin
nasıl bir insan tipini oluşturduğunu ve bunun iktisadi sistemi nasıl etkileyebileceğini de
ortaya koymaya çalışmıştır. Bu noktada, inceleme alanını daraltarak, Avrupa tarihinde
gördüğümüz dini değişimin kapitalizm ile olan ilişkisi bağlamında, Weber'in bize
öğrettiklerine kulak vermek yararlı olacaktır.
Weber, Reform ile birlikte, Lutherci meslek (Almanca beruf – İngilizce calling)
teorisiyle çalışmaya bakışın değiştiğini söylemektedir. Ortaçağ Hıristiyanlığının tersine, bu
dönemde insan Tanrıya hizmet eden ve bunu gündelik yaşamındaki işlerde ortaya koyduğu
ahlaki karakteri ile gösteren bir davranış edinmişti. Antik dönem ve Ortaçağ'a yabancı bir
kavram olan meslek fikri dünyevi uğraşlara ruhsal ve manevi bir anlam vermiştir.
Weber’in meslek kavramına verdiği önemden sonra, insanın içsel dünyasına nasıl
baktığına yer vermek gerekmektedir. O insan ki, içsel bir dönüşüm ile zihniyet dünyasını
yenilemiş ve tarihsel süreci yeniden biçimlendirmiştir.

8.2.1.4. İçsel Yalnızlık Çeken İnsan
Weber, Kalvinizmde, sadece protestanlığın riyazi (asketik) ifadesini değil, modern
kapitalist insanın dünyevi arzularından hesap soran bir korku teolojisi de bulmuştur.
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Kalvinizm, katolik inancının insanı katı kurallar içine koymasından çok da farklı şeyler
yaparak işe başlamamıştır. Bu bağlamda, hıristiyan yine çok rahat bir ortamda değildir.
Bu öğreti, bir yandan Tanrının sonsuz özelliklerini överken, diğer yandan insanı da
sonsuz bir ahlaki bozukluk ile bağdaştırmıştır. Tanrının özellikleri insan tarafından
anlaşılamaz. Üstelik bir de, son derece korkutucu olan bir kader anlayışının varlığı söz
konusudur. Bu kader anlayışına göre, insanın yaratılış anında, geriye dönülmez bir biçimde,
kaderi çizilmiştir. Kader, insanın ilk günahının bedelinden hiçbir vakit kaçamayacağıdır. Bu
görüşler, Weber'e göre insanda örneği olmayan bir "içsel yalnızlık" yaratmıştır. Ne kilisenin
fedakarlıkları, ne de edilen dualar kurtuluşa yardım edemeyecektir. Ancak bu kader, aynı
zamanda, insanın çalışma ile ilgili görüşlerini de etkilemiştir.
İşte bu noktada vurgulamak gerekir ki, Weber, Kalvinizm'de insanın endişesini
azaltan, dünyevi çabaları cesaretlendiren bir özellik bulmuştur. Dışarıdan gözlenemese bile
bir insanın ruhsal durumu ile ilgili şüpheler onun eksik inancı olarak yorumlanabilir, bu
Kalvinizm'in korkutucu yanıdır. Ancak aynı insan, kendini Tanrı tarafından seçilmiş biri
olarak tanımlayarak, kendini "yoğun dünyevi çabaya" yönlendirebilir. Bu biçimde
kaybolmaya yüz tutacak olan özgüvenini koruyacaktır.
Doğal olarak, iktisadi çaba, insanı dini anlamda ilk günahından kurtarmaz, ama ahlaki
durumu ile ilgili olarak oluşabilecek tüm şüpheleri ortadan kaldıracaktır. Başka bir biçimde
ifade etmek gerekirse, insan çalışma ile kurtulmaz ama, Tanrının öngördüğü yaşam
biçiminde çalışarak kurtulabilir. Weber bir düşünürden yaptığı alıntıda, "Tanrı için zengin
olmak amacıyla çalışabilirsin, vücudun ya da günah için değil" cümlesini vurgulamıştır.
Dinin hiç de hoşgörülü olmadığı bir durumda ve sürekli çalışma ile, hatta diğer insanlardan
daha fazla çalıştıkça, kazanç peşinde olmak her hıristiyanın sorumluluğu haline gelmektedir.

8.2.1.5. Rasyonel İnsan Tipine Dayalı İktisat Anlayışı
Katolik inancını taşıyan birey, dünyanın nimetlerinden elini ayağını çekerek, kendini
Tanrı yoluna adarken, protestan birey bu dünyada çalışmayı bir yükümlülük olarak görür.
Tanrının hizmetinde bunu gerçekleştirmenin yolu ise rasyonel zihniyet ile davranmaktır.
Rasyonel birey Tanrı yolunda, sistematik biçimde çalışma ile üretime yönelmiştir. Bu
sistemin ilk önemli özelliği objektif oluşudur. Birey, içinde bulunduğu sistemin kuralları ve
koşullar çerçevesinde davranmaktadır. Sistemin rasyonelliği de, ikinci bir özelliktir ki, bu
bağlamda birey, tüm değerlerini ve araçlarını amaçlara yöneltmektedir. Bu objektif ve
rasyonel hayat tarzı, aynı zamanda asketik (riyazi, çileci) bir karakter taşır.
Buna göre, Tanrı'nın rahmetini elde etmek için onun hizmetinde çalışmak esas önemli
olandır. Ancak bu biçimiyle dini karakterin gerisinde, üretim odaklı bir düşünce biçimi de
yerleşmiş olmaktadır. İlk elde, Tanrı'nın iyiliğinin bir aracı olan insan, ikinci aşamada,
iktisadi üretimin temel unsuru haline gelmektedir. Bu sistem, aynı zamanda mekanistik bir
yaşam biçimi de yaratmaktadır. Topluluğun geleneksel ilişkilerinden, olgulara dayanan,
maddeci, gayrişahsi ve sözleşmelere dayanan bir ilişkiler ağına geçiş olmaktadır.
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Böylece, rasyonel sistematik burjuva ruhu, toplumsal yaşamın karizmatik (irrasyonel)
unsurlarına üstün gelmektedir. Sıradan olana, rasyonel olana ters olan insan doğası
özelliklerine dayanan davranışlar ortadan kalkarak, burjuva zihniyetinin rasyonelliği ön
plana çıkmıştır. Aslında Weber, bu gelişme karşısında oldukça karamsar bir tutum
sergilemektedir. Karizmatik öğelerin, insanın yaratıcı katkılarının temel unsurları olduğunu
düşündüğünden, kapitalizmi toplumu mekanize bir hale getiren ve yaratıcılığı öldüren
gelişmeleri bağlamında da incelemektedir.
Modern Batı uygarlığı, dine, geleneklere ve sübjektif bilgiye dayalı Ortaçağ yaşam
tarzına karşıt bir süreç olarak ortaya çıkmıştır ve kapitalizm de bunun bir parçasıdır. Yerleşik
iktisadın, kapitalizmin yükselişi ile birlikte, insan davranışını faydacı ve hedonist özelliklere
sahip olan doğal bir tutum olarak tanımlamasına rağmen, Max Weber iktisadi rasyonalizmin
insana kazandırdığı öz-denetime vurgu yapmıştır. Dünyevileşme, asketizm veya bir başka
ifade ile riyazet, rasyonalizm ile ayrılmaz bir bütünlük oluşturmaktadır. Kapitalizmin
yükselişi için, irrasyonel tüm insan davranışları ortadan kaldırılmalıdır. Dolayısıyla, bu değer
sistemi insanda yaratılan denetim ile iktisadi rasyonalizmi bir araya getirmektedir.
Görüldüğü gibi, tarihsel süreçte, kapitalizmin ruhu da farklı bir görünüm
alabilmektedir. Kapitalizmin ortaya çıkışı ile insan davranışında görülen değişimler, bir
anlamda Weber’i büyülemiştir.

8.2.2. İngiliz Tarihçileri
İngiliz Tarihçileri, yerleşik iktisadın soyutlama, tek yanlılık, dedüksiyon vb.
özelliklerini eleştirmişlerdir. Klasik iktisat düşüncesinin doğum yeri, İngiltere’de, Tarihçi
Okul (Alman benzeri gibi felsefe ile yakından ilgilenmese de) klasik iktisat düşüncesine derin
ve radikal eleştiriler getirmiştir. Comte’un birleşik sosyal bilim fikrinden etkilenen İngiliz
tarihçileri, sadece mükemmel bir eleştirel ve metodolojik literatür oluşturmamışlar, aynı
zamanda iktisat tarihi ve toplumsal araştırmalar için önemli kanallar açmışlardır.
Ricardo’nun çağdaşı Richard Jones’tan sonraki dönemde yer alan Tarihçi Okulun
önemli isimleri T. E. Cliffe Leslie, J. K. Ingram ve W. Cunningham’dır. Leslie 1879 tarihli
Essays in Political and Moral Philosopy adlı eserinde doğal yasaların evrenselliğini
reddetmektedir. Ayrıca bireyin zenginlik amacına dayalı bir iktisat anlayışını eleştirmiştir.
Leslie klasik iktisadın iki yanlış varsayıma (tam bilgi ve mükemmel öngörü) dayandığını
söylemektedir. Ona göre, klasik iktisadın, temelde bu varsayımlara dayanarak, ortaya
koyduğu doğal fiyatlar kuramının geçerliliği söz konusu değildir.
Ingram ise, 1878 tarihli The Present Position and Prospects of Political Economy ve
1893 tarihli A History of Political Economy adlı eserlerinde, klasik iktisadın dedüktif
yönteme dayanan, soyutlama ile gerçeği göremediğini yazmıştır. Ingram'a göre, dedüksiyon
yöntemi, genel teoriler kurmak için değil, ancak endüksiyonun sonuçlarını test etmek için
kullanılabilir. Eğer doğru yöntemi kullansalar, klasik iktisatçılar teorilerinin sadece belli bir
dönem için geçerli olduğunu göreceklerdi. W. Cunningham’ın A. Marshall’a yönelik
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eleştirileri de benzerdir. Bunlar aynı zamanda klasik iktisattan neoklasik iktisada bir hedef
değişikliği anlamına da gelir. 1892 tarihli The Perversion of Economic History adlı
makalesinde, Cunningham, Marshall’ı iktisat tarihini yanlış yönde kullandığı için
eleştirmiştir.
Cunningham'a göre Marshall, olayları inceleyerek bilgi edinmek için değil, a priori
önermelerle spekülatif biçimde elde edilen gerçekleri, doğrulamak için uğraşmaktadır.
Tarihçi Okulun çalışmalarının Kıta Avrupasında olduğu kadar Amerikan iktisat
düşüncesinde de yankı bulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

8.3. Kurumcu İktisat
Amerikan Kurumcu Okulu Amerikan düşünce dünyasında 1890 ile 1940 yılları
arasında ortaya çıkan ve Thorstein B. Veblen, John R. Commons ve Wesley C. Mitchell
isimleri ile özdeşleştirilmiş fikri bir akımdır. İsimleri zikredilen düşünürler özellikle, iktisat
teorisinde iktisadi kurumlara ilişkin düşüncelerde var olan yanlışlığı ortaya koymayı amaç
edinmişlerdir. Evrim teorisi, felsefedeki pragmatik düşünce, 19. yüzyılın sonlarına doğru
ortaya çıkan kültürel antropoloji ve özellikle Alman Tarihçi Okulu gibi düşünce
kanallarından beslenen Kurumcu Okul, Amerikan ekonomik gelişmesi ile ilgili farklı bir
açılım getirmeyi amaçlamıştır.
Kurumcular hiçbir vakit klasik iktisat teorisi gibi nokta-zamanlı teorik bir çerçeve
ortaya koyamamışlarsa da, teoride ve siyasalarda ortak bazı noktalarda buluşmuşlardır.
Özellikle geleneksel iktisadi analizin üstü örtük normatif unsurlarının eleştirilmesi
konusunda benzer tavırlara sahiptirler. Bu eleştiriler üç noktada yoğunlaşmaktadır. Birincisi,
iktisat teorisinin soyutlama düzeyinden rahatsızlık duyulmaktadır. İkinci olarak, iktisadın
insanı izole etme derecesi (yerleşik iktisadın asosyal niteliği) eleştirilmiştir. Bu noktada
iktisadın diğer sosyal bilimlerle daha sıkı ilişkiler kurarak yeni psikolojik ve sosyolojik
değişkenlere sahip olması önerilmiştir. Son olarak, tam bir ampirik çalışmayı geleneksel
iktisadın olaya bağlı ampirisizmi yerine önermişlerdir. Kendi aralarındaki farklara rağmen
Kurumcu iktisatçılar ekonomik süreci sosyokültürel ilişkiler ağının parçası olan açık bir
sistem olarak görmüşlerdir.
Amerikan Kurumcu Okulu Amerikan düşüncesinde kısa bir süre boyunca yaygın
anlayış olabilmiştir. Bu akım özellikle 1880’lerle birlikte ortaya çıkmaya başlamış, Alman
Tarihçi Okulu ile İngiliz Tarihçilerinden önemli derecede etkilenmişlerdir. Başlangıçta klasik
ve/veya neoklasik iktisadı hedeflememişler, Amerikan düşünce dünyasına egemen olan ve
kendi düşünce çizgileriyle hesaplaşan Müdafacı düşünceyi eleştirmişlerdir.
Kurumcular iktisadi yapıyı insan kültürünün bir parçası olarak incelemişlerdir ki, söz
konusu kültür birçok karmaşık kurumdan oluşmaktadır. Ancak bu görüşe her bir Kurumcu
iktisatçı farklı yollardan, farklı sonuçlarla ulaşmışlardır. “Kurumcu Okul” kavramı esasen,
aynı felsefi yönelimi paylaşanları, ekonomik araştırmalara aynı kültürel yaklaşımları
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getirenleri ve pek tabiidir ki Amerikan ekonomik yapısı hakkında aynı görüşü taşıyan sosyal
bilimcileri ifade etmektedir.
Kurumcu iktisat, esasta, yerleşik iktisada karşı, insan doğası hakkında, alışkanlık
kavramı üzerine oturtulmuş radikal bir bakış açısı getirmektedir. Buna göre, alışkanlık ve
kurallar insan davranışı için hem gereklidir, hem de bu tip bir insan davranışı yaklaşımı
sadece psikoloji için değil, aynı zamanda iktisatçıların çalışmaları açısından da önemlidir.
Kurumcu iktisat yerleşik iktisattan çok farklı bir analitik yapıya sahip olması ile
dikkati çekmektedir. Kurumcu iktisatın bakış açısı, esas itibariyle, dört önemli noktada
odaklanmaktadır:
a) Kapitalizmin değişen kurumsal yapısının analizi,
b) Yerleşik iktisadın eleştirisi,
c) Sosyoekonomik sorunların çözümü için yeni çözüm ve bakış açılarının
geliştirilmesi,
d) Matematik modellerin metafiziğine karşı çıkan farklı analitik çerçevelerin
oluşturulabilmesi.
Amerikan Kurumcu iktisadının en önemli ismi kuşkusuz Thorstein B. Veblen’dir.
Aslında felsefe alanında çalışmak istemiş, ancak üniversitelerde marjinal düşünceleri
nedeniyle yer bulamadığından iktisada yönelmiştir. Akademik ve özel hayatında birçok
çalkantıya rağmen özellikle yazdığı kitaplarla ününü arttırmıştır. Veblen, yerleşik iktisat
bilgilerinin meşruluğunu tartışmış, bu gelenek çerçevesinde kurumların ele alınışında ya da
kabullenilişinde işaret ettiği aksaklıklar ile önemli bir eleştiri geleneği yaratmıştır. Yerleşik
iktisadın, yüksek derecede soyutlama ile açıklamaya çalıştığı piyasa yapılarını, iş alemini ve
insan davranışlarını sorgulamak, Veblen ve tabii ki Kurumcu iktisadın temel özelliklerinden
biri olmuştur.
Bu çerçevede ortaya konan analizler yerleşik iktisadın çözümlemelerinden çok farklı
bir düşünce geleneği yaratmıştır. Üzerinde belki de en fazla durulması gereken unsurlar
kurumların önemi ve kurumların değişiminin insanın davranışlarında ortaya çıkarttığı
etkilerdir.
Veblen, kurumları düşünce alışkanlıkları olarak tanımlamaktadır. Veblen'e göre
kurumlar, temelde, bireylerin ve topluluğun özel işlevleri ve özel ilişkileri bağlamında
düşünce alışkanlıklarıdır.
Veblen, insanın hayatın bütünlüğü kavramı çerçevesinde ele alınması gerektiğini
düşünmektedir. İnsan davranışlarını bu bağlamdan soyutlamak ve onu rasyonel olarak
addetmek, sadece yanlış varsayımlar yapılmasına neden olacaktır. Oysa bunun yerine insan,
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tüm çevresi ile birlikte ele alınmalıdır. Geçmişten gelen adetler, gelenekler, örfler,
alışkanlıklar ve o günün düşünce kalıpları insanın her davranışında belirleyici olabilmektedir.
Bu çerçevede, yukarıda tanımlanan kurumlar veya diğer bir deyişle düşünce
alışkanlıklarının önemi de yadsınmamalıdır. Eğer bireyin aldığı kararların arka planında yer
alan kurumlar göz ardı edilecek olursa, insan doğası yanlış bir görünüm arz edecektir.
Veblen, ileride daha ayrıntılı olarak ele alacağımız gibi, yerleşik iktisadın bireyi hayatın
bütünlüğünden, özellikle de düşünce alışkanlıklarından soyutlayarak rasyonel insan
tipolojisine ulaştığını iddia etmektedir. Oysa Veblen’e göre, yerleşik iktisadın homo
economicus kavramı yerine bir homo institutionalis tanımlanabilirse çok daha doyurucu bir
iktisat elde edilebilecektir.
Bir diğer önemli olgu, kurumların değişiminin nasıl ve neden gerçekleştiği, etkilerinin
neler olduğu sorunudur. Veblen bu çerçevede, belki de normatif bir tavırla, teknolojiyi
önemsemektedir. Veblen’e göre, kurumlar insanın günlük maddi gereksinimlerindeki
değişimlere uyum sağlamaktadır. Bu bağlamda, Veblen kullanılan teknolojinin, kurumlara
karşı bir değişim süreci yaratacağını ileri sürmektedir. Bu değişim süreci ise bir anda
gerçekleşmekten ziyade, yavaş ama emin adımlar ile bütünsel bir dönüşüme yol açmaktadır.
Veblen'in de, farklı toplumsal özelliklere uyumlu bir iktisadi analizi geliştirmeye
çalıştığı ve bu amaçla tarihsel olaylara ciddi bir önem atfettiği vurgulanmalıdır. Dolayısıyla
Veblen'in fikirlerini, Geisteswissenschaften-Naturwissenschaften ayrımında, ilk grup
(kavram) içinde değerlendirmek mümkündür.
Veblen’in iktisat düşüncesi insan davranışlarını açıklamaya çalışırken içgüdülerden
yola çıkar. Bu noktadan hareketle, Veblen, insanın, fizik biliminden ödünç alınarak ortaya
çıkarıldığını düşündüğü denge modellerindeki gibi bir makine olmadığını, bunun yerine
aynen bir “hayvan” gibi incelenmesi gerektiğini söyler. Veblen’e göre bu içgüdüler, düşünce
alışkanlıklarının, bir başka deyişle, kurumların oluşmasına yol açmıştır. Bu noktada, düşünce
alışkanlıklarının evrimci bir süreç yoluyla oluştuğunu vurgulamak gerekmektedir. Diğer
yandan Veblen’e göre, insan davranışı hiç bir zaman iktisadi davranışlarını rasyonel
maksimizasyon ilkelerine göre düzenlememiştir. Dolayısıyla Veblen düşüncesinde yerleşik
iktisadın eleştirisi önemli bir yer tutmaktadır. Başka bir ifadeyle, yerleşik iktisadın
düşüncesine göre nokta-zaman'da yer alan homo economicus kavramı, Veblen'i tatmin
etmemekte, akan-zaman'ın içinde değişen ve davranışlarını sergileyen toplumsal insanın
kavranması temel ilgi alanı haline gelmektedir.
Veblen de bir açıdan Alman tarihçi okulunun takipçisidir. Veblen'e göre, Schmoller
kurumların değişimini, gelişmesini, kaynağını ve kalıcılığını neredeyse Darwinci bir bakış
ile ele almıştır. Schmoller, kurumların neden iyi olduğunu veya nasıl olmaları gerektiğini
incelemek yerine, nasıl ve neden ortaya çıktıklarını ortaya koyarak Veblen'in takdirini
kazanmıştır. Alman Tarihçi Okulu'nun yerleşik iktisadın homo economicus’una kuşku ile
bakması da Veblen açısından bir diğer önemli nokta olmuştur. Her ne kadar tarihsel
olaylardan yola çıkılarak yapılan genellemeler ışığında analitik bir çerçeve kullanmaları,
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Veblen'in görüşlerine ters olsa bile, kimi benzerlikler dikkat çekicidir. Veblen ise, farklı bir
yol izleyerek, sistematik bir evrimci teori geliştirmeye çalışmıştır.
John R. Commons Veblen’den sonra Kurumcu İktisat’ın önde gelen isimlerinden biri
haline gelmiştir. Commons’a göre, insan bir kültürün ürünüdür ve teoride ele alınması
gereken boyut insan-insan ilişkileridir. Kurum kavramını Veblen’den biraz daha farklı bir
biçimde ele alan Commons, kurumsal değişimi de bireylerin bazı işlemlerinin yarattığını öne
sürmektedir. Kurum ise, “bireysel eylemi, genişleten, serbestleştiren ve denetleyen toplu
eylem” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede, yerleşik iktisada nazaran, kurumcu iktisadın
farklılığı odak noktasının bireyden işlem ve toplu eylemi sağlayan kurallara doğru bir
kaymadır. Dolayısıyla Commons’ın Veblen’den önemli bazı farklılıkları mevcuttur.
Günümüzde giderek yaygınlaşan Yeni Kurumcu iktisadın bazı fikirlerini Commons’ınkilere
dayandırmak pek ala mümkündür.
Eski Kurumcuların son ismi ise, Chicago Üniversitesi’nde Dewey ile Veblen’in
öğrencisi olan Wesley C. Mitchell’dir. Mitchell Veblen’in birçok fikrini kabul etmemiş,
ancak özellikle yerleşik iktisada eleştiri niteliği taşıyanları geliştirmeye çalışmıştır. İktisadın
istatistik veriler ile güçlendirilmesi konusunda önemli katkılar yapan Mitchell, bu çerçevede
endüksiyon yönteminin iktisat için taşıdığı önemi vurgulamaya çalışmıştır.

8.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
Leslie’ye göre Ricardo Okulu’nun aşırı soyutlamalar kullanmasının en belirgin ve
zararlı örneği “servet edinme tutkusu” öncülüydü. Ampirik temellere dayandırılabilecek
diğer öncüllerin tersine bu öncül tamamen a priori idi. Ricardo ve izleyicilerinin “servet
edinme tutkusu” biçiminde formüle ettikleri istek ve amaçlar, insanlarda doğuştan varolan
özgün ve evrensel eğilimlerin sonucu olamazdı. Bu istek ve amaçlar toplum ve toplumun
tarihi gelişmesinin ürünleriydi.
A. Smith ve Ricardo tarafından açıkça belirtilmeyen fakat bütün çözümlemelerinin
temelini oluşturan bu öncül, ilk kez Senior tarafından formüle edilip politik iktisat
literatürüne geçirilmişti. Ricardo Okulu’nun diğer üyeleri de bu öncülü olduğu gibi kabul
ederek
a priori veya ampirik önermelerle birlikte kullanılıyorlardı. Leslie, insanların temel
niteliğinin servet edinme tutkusu olduğu yakıştırmasının büyük yanlışlıklara yol açan bir aşırı
soyutlama örneği oluşturduğu kanısındaydı:
“Birbirinden farklı birçok şey bir tek yönleriyle birbirine benzeyebilir ve sahip
oldukları bu ortak özelliğe atfen bu şeylerin hepsine birden ortak bir ad verilebilir. Bu ortak
ad, aslında yalnız ortak olarak sahip olunan özelliğin bir göstergesidir; fakat, bu ortak ad,
aynı zamanda bu şeylerin temel farklılıklarını insan aklından siler ve bu farklı şeyler sonunda
aynı şeylermiş gibi düşünülür. Servet edinme tutkusu, iktisadi özellikleri ve etkileri açısından
büyük farklılıklar gösteren, bazı yönleriyle temel değişiklikler geçiren, bazı yönleriyle de
tarihi bir sürekliliğe sahip çok çeşitli istekler, arzular ve duygulara verilen genel bir addır. Bu
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yüzden de ‘servet’ kelimesinin içerdiği bütün ihtiyaçlar, hevesler, tutkular, beğeniler,
amaçlar ve fikirler politik iktisatta aynı kaba konuyor ve insan doğasının değişmez bir ilkesi
yapılıyor.”
Kaynak: Orhan Kurmuş, 2009, Bir Bilim Olarak İktisat Tarihinin Doğuşu, sf. 131.
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Bölüm Soruları
1) Max Weber’in yerleşik iktisadın hangi karakterini eleştirdiği görülmektedir?
a) Denge anlayışı
b) Parasal yaklaşımı
c) Tam istihdam varsayımı
d) Hedonist insan tipi
e) Etkin piyasa mekanizması
2) Kurumcu iktisadın en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Max Weber
b) Karl Marx
c) Leon Walras
d) Irving Fisher
e) Thorstein Veblen
3) Veblen kurumları nasıl tanımlamaktadır?
a) Düşünce alışkanlıkları
b) Toplumsal yapılar
c) Siyasal yapılar
d) İktisadi yapılar
e) Tarihsel alışkanlıklar
4) Max Weber tarihsel analizinde kapitalizmin yükselişini hangi olguyla
ilişkilendirmektedir?
a) Piyasalaşma
b) Serbest dış ticaret
c) Protestan ahlakı
d) Tarım devrimi
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e) Feodalizm
5) Veblen’in iktisat düşüncesi insan davranışlarını açıklamaya çalışırken
aşağıdakilerden hangisini öncelikle ele almaktadır?
a) Rasyonellik
b) İçgüdüler
c) Hazlar
d) Alışkanlıklar
e) Tüketim

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) a,4) c, 5) b
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9. NEOKLASİK İKTİSAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Politik İktisattan Pozitif İktisada Doğru
9.2. Joseph A. Schumpeter’in İktisat Düşüncesi
9.2.1. Yaratıcı Yıkım Süreci
9.2.2. Girişimci
9.3. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Neoklasik iktisadın farklılıkları nelerdir?
2) Fayda değer teorisi iktisadi değeri nasıl açıklamaktadır?
3) Girişimcinin ve yaratıcı yıkım sürecinin önemi nedir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Neoklasik iktisadın tanımı

Neoklasik iktisadın tanımını Kazanım okuyarak,
öğrenmek
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Neoklasik iktisadın
varsayımları

Neoklasik iktisadın
varsayımlarının getirdiği
yenilikleri kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Schumpeter’in iktisadi
fikirleri

Schumpeter’in dinamik
iktisadını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Neoklasik İktisat



Fayda Değer Teorisi



Schumpeter



Girişimci
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Giriş
Neoklasik iktisat, Klasik iktisadi analizden yaklaşık bir asır sonra bazı temel fikirleri
değiştirmedeni ancak bazı önemli yeni varsayımları da kabul ederek iktisadi düşünce
sahnesine katılmıştır. Özellikle emek değer teorisi yerine kabul edilen fayda değer teorisi
dikkat çekmektedir. Ayrıca, günümüzde kullanılan matematiksel ve istatistiksel yöntemlere
verilen önemde de Neoklasik iktiasdın büyük katkısı olmuştur.
Ayrıca, Neoklasik iktisdın içinde de farklılıklar olduğu vurgulanmalıdır. Walras’ın
statik analizinden farklı olarak Schumpeter’in dinamik girişimciye dayalı iktisadi değişim
modeli de dikkat çekmektedir.
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9.1. Politik İktisattan Pozitif İktisada Doğru
Neoklasik iktisat, klasik iktisadın temel varsayımlarını korumakla birlikte bazı önemli
değişimlere yönelmiştir. Tam istihdam varsayımı, etkin piyasa mekanizması gibi temel
özellikleri koruyan bu farklı yaklaşım şu unsurlarda ise yenilikleri bünyesinde taşımaya
başlamıştır. Bu yenilikleri şu şekilde sıralandırabiliriz:
-

Fayda değer teorisi

-

Marjinal verimliliğe dayalı ücret yaklaşımı

-

Matematiksel (geometrik) yöntem

1870'lerde üç farklı ülkede, üç iktisatçı tarafından ortaya atılan yeni iktisat anlayışı
marjinalist devrim olarak nitelendirilmiştir. Jevons, Menger ve Walras marjinal fayda
ilkesinin tam rekabet piyasalarında mallar arasındaki değişim değerini belirlemeye yettiğini
belirtmişler, böylece klasik iktisatçıların imkansız gördüklerini, mübadele değerinin
kullanım değeri ile açıklanışını ortaya koymuşlardı.
Fayda kavramı kişi ile tükettiği mal veya hizmet arasında sübjektif bir ilişki ortaya
koyuyordu. Buna göre mal/hizmetin değeri kişinin atfettiği değerdi. Dolayısıyla kullanım
değerinden mübadele değerine geçiş söz konusu idi.
Jevons'a göre, zevk veren veya acıyı önleyen herhangi bir mal/hizmet, bir maldı. Bu
mal/hizmetten elde edilen fayda ise onu kullanan kişinin gereksiniminden doğmaktaydı.
Menger'in mal tanımı ise, arzunun varlığı, malın bu arzuyu tatmin edecek niteliklere
sahip olmasını, malların kıt olmasını ve kişinin malların niteliklerini bilmesini içeriyordu.
Marjinal fayda yaklaşımına göre herhangi bir mal/hizmetten tüketilen miktar arttıkça
o malın marjinal faydası azalıyordu. Burada yapılan varsayımların da ciddi bir önem taşıdığı
söylenmelidir. Buna göre malların rakip veya tamamlayıcı mal olduğu, fakir malları
bulunduğu, gelir dağılımı eşitsizliği bulunduğu gibi durumlar ihmal ediliyordu. Ayrıca
faydanın ölçülebilir olup olmadığı konu edilmiyordu.
Kişinin talep fiyatının malın marjinal faydasına eşit olduğu Jevons ve Menger
tarafından gösterilmişti. Ancak kişinin fayda fonksiyonunundan talep fonksiyonuna geçişi
Walras göstermiştir. Buna göre fiyat düşüşü, tüketilen miktarı arttıracak, fiyat yükselişi
tüketilen miktarı azaltacaktı.
Jevons kişinin fayda peşinde koşarken emek sarf etmesi nedeniyle bir eksi-faydaya
katlanmak zorunda kaldığını da vurgulamıştı.
Marjinalist iktisatçılardan Jevons ve Menger kısmi denge analizi yaparken, Walras
genel denge analizinde fiyat oluşumunu incelemekteydi. İlk ikisine göre malların fiyatları ile
bu mallardan elde edilen faydalarının eşit olduğu bir noktada denge gerçekleşecekti. Üstelik
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mübadele her iki taraf içinde kazançlı olacaktı. Oluşan fiyatlar bir yandan marjinal faydayı
yansıtırken, diğer yandan da maliyetler yoluyla üretim kararlarını belirliyordu.
Marjinalist iktisatçılar ile birlikte iktisat yönteminde çok önemli bir değişiklik oldu.
Bu nesnel emek-değer kuramından öznel fayda-değer kuramına geçişti. Böylece iktisat
bütünüyle insanların zihinsel kategorileriyle ilgilenen bir bilim haline gelmiş oldu.
Bu noktada Jevons'ın iktisadı fayda ve kişisel çıkarın bilimi olarak tanımlaması
vurgulanmalıdır. Jevons sosyal olguları yalnızca kuramdan değil pratikten de çıkarıp atmak
istiyordu. Böylece değer yargıları tamamen iktisadın dışında bırakılmak isteniyordu.
Neoklasik iktisatçılar ile klasik iktisatçılar arasında yaşanan bu kuramsal
farklılaşmayı iktisat-fizik bağlantısı açısından ele almak ilginç bir inceleme alanıdır. Bilim
tarihinde yaygın görüş 19.yy. Newton mekaniğinin 20.yy.da görelilik kuramı ve kuantum
mekaniği ile aşıldığıdır. Dolayısıyla iktisadın bundan etkilenerek bir yenilenmeye gittiği
düşünülebilir. Farklı bir bakış açısına göre 18.yy.da Newton'dan kopuş başlamış; 19.yy.da
enerjinin korunumu, termodinamik, fiziksel alanlar kuramı gibi yenilikler ortaya çıkmıştır.
Bu yeni fizik özellikle matematiksel formalizm ile karakterize edilmişti.
Bir ayrıntı olarak, bu yeni iktisadi akımın Neoklasik olarak tanımlanması
incelenebilir. Bu ifade ilk kez 1900 yılında Veblen tarafından kullanılmıştır. Ancak bu ifade
çok yaygın olarak kullanılsa da Schumpeter'in karşı çıkışı ilgiçtir. Pür kuram söz konusu
olduğu sürece Jevons, Menger, Walras kuramını Neoklasik olarak anmak, Einstein kuramını
Neo-Newtongil olarak anmaktan daha anlamlı değildir.
Her üçü de mühendislik eğitimi görmüş bu iktisatçılar iktisadı çağın en saygıdeğer
bilimi olan fizik kadar meşru ve kesin bir bilim haline getirmeye uğraşıyorlardı. Bu noktada
Menger'in matematiği iktisat bilgisini geliştirecek bir yöntem olarak kullanmaya karşı çıkıp,
bunun yalnızca bir araç olduğunu vurgulaması önemli bir ayrıntı sayılmalıdır.
Neoklasikler iktisadı fizik gibi kesin ve matematiksel kabul etmişler, fiziğin yalnızca
metodolijisini değil, analiz tekniklerini de benimsemişlerdir. Matematiğin uygun dalı olarak
gördükleri diferansiyel kalkülüs servet, fayda değer, arz, sermaye, emek vb. nicel
büyüklüklere uygulanmış ve bu amaçla iktisadın kapsam üretim ve dağılım yasaları yerine
değişim veya dengenin yasaları ile ilgilenen ve tüketim kuramını temel alan bir yapıya
dönüştürülmüştür.
Bu noktada yukarıda vurguladığımız gibi yöntem itibariyle Menger diğerlerinden
ayrılmaktadır. Walras ve Jevons'ın düşündükleri ise aydınlatıcı olacaktır. Jevons’a göre eğer
bir bilim olacaksa iktisadın matematiksel bir bilim olacağı açıktır.
Walras ise iktisadın, astronomi ve mekanik gibi hem ampirik hem de ussal bir bilim
olduğu açık olduğunu düşünmekte; iktisat kuramının tamamı matematiksel olduğunu ve
yalnızca matematiğin yardımıyla maksimum fayda koşuluyla neyin ifade edildiğini
anlayabileceğimizi düşünmektedir.
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Neoklasik iktisatçıların özellikle Smith'e saygı duymakla birlikte klasik iktisatçıları
kendi öncülleri olarak görmediklerini ifade etmek gerekir. Klasiklere ya çok ikincil
konularda atıfta bulunmuşlar ya da yermek için adlarını anmışlardır. Özellikle Ricardo ve
Mill'in iktisadı ele alış yöntemine sert biçimde karşı çıktıkları görülmüştür.
Ayrıca birbirlerinden habersiz bir biçimde aynı zaman diliminde kuramlarını ortaya
attıkları yaygın biçimde ifade edilen bu iktisatçıların birbirleri ile ilgili düşünceleri ilginç bir
nokta olabilir. Jevons Menger'in adını anmamış, Walras Menger'i yeni iktisadın kurucuları
arasında görmemiş ve Menger Walras ile Jevons'a karşı kuramsal bir yakınlık duymadığını
ifade etmiştir.
Neoklasik iktisatçıların iktisadın yöntemine dair önemli bir yenilik getirdikleri de
vurgulanmalıdır. Özellikle matematik ve geometrinin kullanımı iktisat teorisinin gelişimine
büyük bir ivme kazandırmıştır. İktisat teorisinin politik iktisat görünümünden pozitif iktisat
içeriğine yönelmesi karşımıza çıkmaktadır. Yöntemsel anlamda önemli tartışmalara girişen
ve pozitif bilimlere benzemeye çalışan bir iktisat teorisi olgunlaşmaktadır. Günümüzün
akademik tartışmalarında ve iktisat eğitiminde karşımıza çıkan yoğun matematik ve geometri
kullanımının söz konusu olgunun meyvesi olduğu düşünülmelidir.
Neoklasik iktisatçıların veya kullanılan bir diğer isimle marjinalistlerin getirdiği
önemli bir diğer değişim ise ücret kavramına dairdir. Klasik iktisatçıların geçimlik ücret ve
ücret fonu görüşlerinin yerine neoklasik iktisat marjinal verimliliğe dayalı ücret fikrine
yönelmiştir.
Buna göre, emek talep eden firma işçiye sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir
ücret ödemeyecek, işçinin verimliliğine orantılı bir ücret ödeyecektir. Emeğin verimliliğini
artıran sermaye yatırımlarının (makinalaşmanın) ve teknolojik gelişmelerin dikkate alındığı
düşünüldüğünde, emek faktörü artık geçimlik ücreti aşan bir reel ücrete ulaşabilecektir.
Özellikle marksizmin emek-sermaye çelişkisi ve artı değer yaklaşımlarıyla gelinen
noktada artık geçimlik ücret fikrinin sürdürülemez olduğu görülmüş ve uygulamada görülen
yükselen reel ücret olgusu teorik düzleme taşınmıştır.
Reel ücretlerin yükselmesi ile daha sonraları iktisat teorisinin fazlasıyla gündemini
meşgul edecek yeni olgular da ortaya çıkmış olmaktadır. Geçimlik ücretleri aşan yüksek reel
ücretler ekonomik ilişkilerin odak noktasını tüketim harcamaları olgusuna doğru
yöneltmiştir.
Ayrıca, artık sadece geçimini sürdürmek zorunluluğundan kurtulan olan iktisadi
aktörler yükselen reel ücretlerinin bir kısmını tasarruf etmektedirler. Söz konusu yaygınlaşan
tasarruf olgusu daha sonra özellikle Keynes’in tartışma gündeminde yer alacaktır.
Neoklasik iktisadın özellikle Walras örneğinde, statik analize yöneldiği
vurgulanmalıdır. Ancak, zaman içinde statik analizden dinamik analize yönelmesi gerekliliği
vurgulanmıştır ki bu kapsamda öne çıkan önemli isim Joseph A. Schumpeter olmuştur.
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9.2. Joseph A. Schumpeter’in İktisat Düşüncesi
Schumpeter, henüz 25 yaşında iken kaleme aldığı Das Wesen und der Hauptinhalt
der Theoretischen Nationalökonomie (1908) başlıklı kitabında, yerleşik iktisat geleneğini
kapsamlı bir biçimde ele almıştır. Ancak, bu çalışmasının önemi tüm eserleriyle birlikte
değerlendirildiğinde farklı bir görünüm almaktadır. Schumpeter, iktisadın kurgulanması
sürecinde, mevcudiyetini tespit ettiği hataları veya iktisada nasıl yaklaşılması gerektiğini
ortaya koyarken, Léon Walras’ın genel denge modelini bir başlangıç noktası olarak
kullanmıştır. Bu bağlamda, mevcut teorinin unsurlarının getirdiği sınırlamalar nedeniyle,
vizyonunun tam anlamıyla ifade edilebilir olmadığının bilincindedir. Nitekim özgün bir
vizyon başlangıçta söylenemez nitelikleriyle yola çıkar. Bilim adamının görevi, eski analitik
araçların yanına yenilerini ilave etmek suretiyle analizi vizyona eşitlemektir. Bu olguyu bir
başka biçimde ifade etmek gerekirse, reeli aklımızda kurgulamamız sırasında, yani norm
kurma sürecinde, reel ile ilgili algılamamız, daha doğrusu vizyonumuz önceliklidir. Normu
reele eşitleyecek analitik araçlar tamamlandıkça analiz de vizyona yaklaşmış olur.
Schumpeter’in de Walras’ın genel denge modelini kabullenmesi bu çerçevede
değerlendirilmelidir. Schumpeter’in vizyon, analiz ve araçsalcı yöntem konularındaki
fikirlerini ilerleyen satırlarda etraflıca ele almaya çalışacağız.
Schumpeter, marjinalist iktisadın kökenlerinde yer alan ve iktisadi düşüncenin
gelişiminde önemli bir rol oynamış olan doğal hukuk yaklaşımının analitik yararlarını
(denge, düzen ve düzenliliklerin ifadesi olarak yasa kavramları) kabul etmekle beraber, bu
kavramın metafizik boyutunu özellikle iktisadi gelişme sorunsalı açısından zorlaştırıcı bir
unsur olarak görmektedir. Dolayısıyla, gönlü her zaman iktisadın kantitatif boyutunda olsa
da, metodolojik bir hoşgörüyle, farklı yöntemlerin iktisadi phenomenon’u norm dünyasında
kurgulamakta yararlı olabileceğine inanmıştır. Schumpeter’in büyük ölçekli sanayinin yapıcı
katkıları, tekelci firmaların dinamik iktisadi karakteri, dinamik ve ilerleyen bir toplumda
dengesizliğin olabileceği gibi fikirleriyle iktisat teorisinin ihmal etme eğiliminde olduğu bazı
toplumsal-iktisadi olguları, seçkinci bir yaklaşım bağlamında, analitik çerçeveye katmaya
çalıştığı irdelenmelidir. Schumpeter’e göre Walras’ın kurguladığı iktisadi model statik bir
niteliğe sahiptir ve bu nedenle de iktisadi gelişmenin açıklanabilmesini kapsayamamaktadır.
Dolayısıyla Walras’ın teorisi, sürekli olarak birbirlerini etkileyen iktisadi unsurlar ve
değişkenler arasındaki kantitatif ilişkileri ele alması nedeniyle statik nitelendirmesini hak
etmektedir. Başka bir biçimde ifade etmek gerekirse, statik yaklaşım ne üretim alanındaki
devrimleri ne de onları izleyen olguları, kısaca somut dünyanın iktisadi meselelerini
çözümleyememektedir.
Schumpeter, bu yetersizliği açıklamak için adaptif yanıt ile yaratıcı yanıt ayrımını
yapmakta, çözümü ise farklı bir birey tipinin davranışlarında gördüğünün işaretlerini
vermektedir. Buna göre, ne zaman bir iktisadi yapı kendisini geleneksel teorinin betimlediği
veriler çerçevesinde değişime uyumlandırırsa adaptif yanıttan ve ne zaman mevcut pratiğin
dışında bir olgunun varlığı tespit edilebiliyorsa yaratıcı yanıttan bahsedilebilir. Bu çerçevede
olmak üzere, Walras’ın denge modeli dışsal etkilere karşı sadece adaptif yanıtlar
geliştirebilmektedir. Oysa Schumpeter’e göre, iktisadi sistemlerdeki değişim içsel nitelik
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taşıyan yaratıcı yanıtlar ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, yukarıda da vurgulandığı üzere,
Walras’ın yaklaşımı Schumpeter açısından sadece iktisadi olguları açıklama yönünde olan
ve analitik niteliği haiz bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tabii ki Schumpeter’in Walras’ın ortaya koyduğu denge modelini önemsediği
vurgulanmalıdır, ancak onun aklında dinamik iktisat bağlamında insan davranışının rolü de
çözümlenmesi gereken bir sorundur. Marjinalist iktisat, rasyonel-hedonist hesaplayıcı insan
veya homo economicus tipolojisiyle tüm zaman ve mekanlarda geçerli iktisadi insan
davranışının peşindeyken, Schumpeter açısından önemli olan adaptif-yaratıcı yanıt ayrımı
dışlanmaktadır. Daha 1908 tarihli kitabında Schumpeter, Friedrich Nietzsche’yi andıran
satırlarıyla, mutluluk peşinde olan bireyler yerine enerji sağlayan bireylerin ve onların güç
iradelerini iktisadın dinamik açıdan ele alınışında konu edinmektedir. Dolayısıyla
Schumpeter’in norm dünyasında önemli bir yer verdiği birey ile ilgili seçkinci yaklaşımı
mutlaka irdelenmelidir.
Ayrıca Schumpeter’in üzerinde ısrarla durduğu yaratıcı yanıtı gerçekleştirecek ve
iktisadi sistemin içsel değişimini sürükleyecek bir değişken olarak girişimciyi işaret
etmesinin, onun metodolojik bireyciliğiyle uyumlu olduğu vurgulanmalıdır. Akan zamanda
diğer insanlardan farklı özelliklere sahip bir birey olarak girişimci, iktisadi gelişmeyi
inovasyon (yenilik) aracılığıyla sağlamakta, bu sırada da eleştirel akıl, sezgi, kavrama
yeteneği, irade ve liderlik gibi içsel özelliklerine güvenmektedir. Tarihsel perspektifte
eleştirel aklın her alanda yoğun bir biçimde kullanılmasıyla birlikte, girişimcinin üstün
işlevleri sıradan yöneticiler tarafından ikame edilmeye başlanacak ve bu nedenle de
kapitalizm kendi başarısının kurbanı olarak tarih sahnesinden çekilecek olsa da, Schumpeter
gündeme getirdiği sui generis insanın özelliklerini idealize etmekten çekinmemektedir.

9.2.1. Yaratıcı Yıkım Süreci
Schumpeter’in düşünce dünyasının büyük filozof Nietzsche’den etkilendiğine
yönelik tespitler dikkat çekmektedir. İlginçtir ki Nietzsche felsefe alanında hem çok ses
getiren hem de kıyasıya eleştirilen bir düşünür olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla
onun bakış açısından etkilenen Schumpeter’in girişimci fikrinin giderek artan bir ilgi odağı
olması şaşırtıcı olmaktan uzaktır.
Nietzsche’nin Schumpeter ile ilişkisini ele almaya girişirken, öncelikle iktisadi
tartışmalarda neredeyse Schumpeter ile özdeşleşmiş olan yaratıcı yıkım kavramıyla var olan
yakınlığıyla başlamak yararlı olacaktır. Öncelikle, yaratıcı yıkımın esas itibarıyla felsefi
düşüncede ortaya çıkan evrensel niteliği haiz bir fikir olduğu vurgulanmalıdır. Hem Batı
düşüncesinde hem de Doğu felsefesinde yaratılış ve yıkım kavramlarının vurgulandığı
görüşler ve efsaneler dile getirilmiştir. Mısır ve Yunan uygarlıklarının efsanelerinde yer alan
Bennu ve Phoenix figürleri, kendi küllerinden (yok oluştan) yeniden doğuşu simgeleyen birer
metafordur. Ortaçağ Hıristiyanlığında da bu fikir Hz. İsa’nın dönüşü inancıyla birlikte ele
alınmıştır. Nietzsche’nin hocası Arthur Schopenhauer’in büyük etkisi altında olduğu Hindu
felsefesinde ise Shiva efsanesiyle aynı tema işlenmiştir. Bu etkileşim kanallarından geçmek
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suretiyle, yaratıcı yıkım kavramının Alman düşünce geleneğine ulaştığı ve bir yer edindiği
iddiası dikkate alınmaya değerdir. Tüm bu örnekleriyle söz konusu temanın cazibesi bir araya
getirildiğinde, Nietzsche’nin içinde yer aldığı entelektüel ortamda yaratıcı yıkım fikrinin
kabul görmesi şaşırtıcı olmasa gerektir.
Schopenhauer’in görüşlerinden etkilenen Nietzsche’nin, yukarıda da dikkat çekildiği
üzere, Böyle Buyurdu Zerdüşt başlıklı klasik eserinde yaratıcı yıkım kavramına önemli bir
yer verdiği görülmektedir. Ancak, bu fikrin aktarılmasında sadece hoca-öğrenci ilişkisi rol
oynamamakta, Nietzsche’nin okuduğu, düşüncelerini bildiği veya etkilendiği bazı Alman
düşünürlerin eserlerinde de bu fikrin farklı biçimlerde de olsa yer aldığı görülmektedir.
Büyük Alman şairi Goethe, eserlerinde yaratma isteği (Schöpfungslust) ve yaratma gücü
(Schöpfungskraft) kavramlarına yer vermiştir. Benzer şekilde Alman Tarihçi Okulu’nun
önemli ismi Frederick List, yaratma gücünün üretici güçler vasıtasıyla ulusal zenginliği
artıran bir husus olduğunu vurgulamıştır.
Yaratıcı yıkım sürecinin nasıl anlaşılması gerektiği değerlendirildiğinde, öncelikle bu
kavram aracılığıyla döngüsel bir harekete işaret edildiği vurgulanmalıdır. Eski olanın
yıkılması ve onun yerine yenisinin kurulması tekrar başa dönülmesini sağlamaktadır. Ancak,
bu döngüselliğin fazilet üreten bir süreç olduğu yönünde metafizik bir değer yargısıyla
beslendiği de irdelenmelidir. Efsanelerin kutsal kahramanlarına benzetilen insanoğlu, üstün
özellikleriyle daha iyiye doğru gidişin başını çekmekte, ilerlemenin öncülüğünü
yapmaktadır. Benzer bir biçimde, döneminin ahlaki görüşlerinin insanoğlunu sürüklediği
açmazı gören Nietzsche için, Üstinsan’a ulaştıracak yeni ahlak sisteminin inşası eskisinin
yıkılmasıyla başlayacaktır. Böylece insanoğlu kendi ahlaki norm dünyasını yine kendi
elleriyle kurgulama cesaretini gösterebilecektir. Nietzsche’nin bu görüşlerini ilerleyen
satırlarda tekrar ele alacağız, ama bu noktada yaratıcı yıkım fikrinin iktisadi yapı bağlamında
da benzer bir süreci temsil ettiği vurgulanmalıdır. Burada önemli olan nokta daha iyiye
taşıyan, dolayısıyla ilerlemeyi yaratan bir döngüselliğin irdelenmesidir.
Bu noktadan itibaren, Nietzsche’nin düşüncesinde karşımıza çıkan yaratıcı yıkım
kavramıyla Schumpeter’in fikirleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar vurgulanabilir.
Dolayısıyla, Nietzsche’nin yaratıcı yıkım sürecini nasıl kurguladığını daha ayrıntılı bir
biçimde incelemek konumuz açısından yararlı olacaktır. Bu kavramlar şu şekilde
sıralandırılabilir: yaratma ve yıkım, yaratma ve yıkımın karşıtı olarak durgunluk, Güç İradesi,
yaşamın sürekli olarak kendini aşması ve savaşçılığın insan için bir terapi türü olması. Daha
önce gördüğümüz gibi, Nietzsche’de herhangi bir yaratıcılığın yaşanabilmesi için öncelikle
bir yıkımın olmasının zorunlu olduğu fikri vardır. Nitekim ona göre, yaratıcı gelişme
eğiliminin, bir başka ifadeyle Üstinsan’a ilerlemenin aksi durgunluktur. İnsan doğasının
belirgin özelliği ise Güç İradesi’dir ki, insan bu özelliği vasıtasıyla tekrar kendini
yenileyebilir, aşabilir. Nietzsche’ye göre bunu gerçekleştiremeyenler, iyilerle doğrulardır ki
onlar süreklilik isterler. Oysa yaşam değişim üzerine kuruludur ve sürekliliği istemek
nihayetinde yok oluşu beraberinde getirecektir. Dolayısıyla, insan için savaşmak önemli
sayılması gereken bir faaliyettir ve onun sağlıklı kalmasını temin edecektir.
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Nietzsche için yaratıcılık ile yıkım kavramları hep bir arada olan ve insan açısından
her anlamda olumlu sayılması gereken eylemlerdir. Nietzsche’nin iyilerle doğrular adını
verdiği insan tipini nasıl yargıladığına bakabiliriz. Nietzsche’ye göre onlar sonun
başlangıcıdırlar. Schumpeter’in de iktisadi düzlemde yaratıcılığın karşıtı olarak durgunluğu
eleştirdiğini adaptif-yaratıcı yanıtlar ayrımı bağlamında daha önce vurgulamıştık.
Nietzsche’nin değişim ve bu sürecin öncü unsuru olan insan tipi hakkında söylediklerinin
benzerlerine Schumpeter’in eserlerinde de rahatlıkla rastlamaktayız. Bunlardan sadece
birkaçını değerlendirmek sanırız yeterli sayılmalıdır:

9.2.2. Girişimci
Schumpeter, yerleşik iktisat teorisinin iktisadi değişim olgusunu açıklayamamasını
önemli bir eksiklik olarak görmüş ve bu boşluğu doldurabilmek amacıyla içsel niteliği haiz
bir değişim yaklaşımı geliştirmeye çalışmıştır. Bu doğrultuda olmak üzere, sıradan
insanlardan farklı bir insan tipine, yenilikçi girişimciye işaret etmiştir. Bu insan tipolojisi,
iktisadi düzlemde girişimci adını alan sui generis insanın mevcut düzeni nasıl bozduğunu,
ama buna karşılık düzene nasıl bir dinamizm kazandırdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Üstelik, girişimcinin başlattığı yaratıcı yıkım süreci, toplumsal-iktisadi sistemin ilerlemesini
sembolize eden bir gelişme dinamiğini gözler önüne sermektedir.
Gerçekten de kapitalizmin ve onun arka planında yer alan burjuva-liberal sistemin
başarılarını önemseyen Schumpeter açısından, Karl Marx’ın şiddetli eleştirilerini yöneltirken
tarih sahnesine çıkardığı kapitalist tipolojisi kabul edilemez niteliktedir. Çünkü determinist
bir tarih anlayışıyla Marx, kapitalistin şeytani boyutunu, onun yarattığı kötülükleri
vurgulamakta ve kapitalisti üreten sistemin nihai analizde ortadan kalkacağı iddiasında
bulunmaktadır. Oysa Schumpeter açısından burjuva-liberal sistemin lider figürü kapitalist
değil, girişimcidir. Bu tipolojinin öncülük ettiği yaratıcı yıkım süreci hem iktisadi hem de
toplumsal sistemin durağanlaşmasını engeller, insanoğlunun ilerlemesine katkıda bulunur.
Sadece iktisadi açıdan bakıldığında, girişimci üretim olgusuna yeni teknolojiler, yeni ürünler,
yeni örgütlenme modelleri veya yeni pazarlar ilave eder. Daha farklı bir ifadeyle, üretim
faktörlerinin yenilik olgusu çerçevesinde çok daha verimli bir şekilde tekrar bir araya
getirilmesini sağlar, dolayısıyla da ilerleme fikrinin önemli bir destekçisi olarak işlev görür.
Hayata geçirdiği yenilikler vasıtasıyla meydana gelen yaratıcı yıkım süreci, yenilik
olgusunun dışında kalan firmaları ya da genelleştirmek gerekirse tüm bir iktisadi sistemi
değişime zorlar. Darwin’in evrimci fikirleriyle yakınlık kurulmaya çalışılırsa, girişimci
değişimi tetikler ve sadece değişime uyum sağlayabilenler ayakta kalır. Dolayısıyla
Schumpeter, Marx’ın tasvir ettiği güçlünün zayıfı ezdiği sisteme alternatif olarak, değişimi
yaratan ve değişime en iyi uyum sağlayanların ilerlemeyi sağladığı bir süreci kurgulamaya
çalışmıştır.
Öte yandan, iktisadi değişim olgusunu öne çıkartan Schumpeter söz konusu değişim
olgusunu daha geniş bir düzlemde, yani toplumsal düzeyde de temellendirmeye çalışır. Bu
toplumsal-iktisadi sistemin kapitalizm olduğu ise açıkça ortadadır. Kapitalist sistemi bir
ideolojiden ziyade tarihsel bir olgu olarak ele alan Schumpeter’e göre, bu sistemin bireysel
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girişim, özel mülkiyet, (serbest mübadele ve/veya sözleşme ortamı anlamına gelmek üzere)
piyasa mekanizması ve girişimci tarafından hayata geçirilen yenilikler gibi belli başlı
özellikleri vardır.
Ancak, kapitalizmin karşısında duran iki büyük tehlike vardır ki, onlar alt edilmezse
ilerlemenin sekteye uğraması neredeyse kaçınılmazdır. Schumpeter’e göre bu tehlikeler,
bürokrasinin yayılması ve kültürel değişimin (özellikle de entelektüellerin) burjuva
değerlerini aşındırma sürecidir. Bunlardan ilkine örnek vermek gerekirse, yeniliğin
rutinleştirilmesi bürokratikleşmenin iktisadi alana da yayılmasının göstergesidir. Diğer
taraftan, burjuva değerlerinin zayıflaması kapsamında özel mülkiyetin savunulması
imkansızlaşacak ve nihayetinde kapitalizm yıkılacaktır. Bu çerçevede verilebilecek bir diğer
örnek de, sözleşme özgürlüğünün devasa (ve tabii ki bürokratik nitelikli) toplumsal-iktisadi
yapılar (devlet ve firma) karşısında anlamını yitirecek olmasıdır.
Verilen örnekler ne olursa olsun, Schumpeter’in endişelerinin arkasında yatan temel
önermesinin ne olduğu herhalde daha önemli olmalıdır. Bu bağlamda, Schumpeter’in 19.
yüzyıldan itibaren giderek yaygınlaşan faydacı-hedonist bireyciliğin toplum üzerindeki
yıkıcı etkilerinden söz ettiği vurgulanmalıdır. Esasen, Schumpeter’in bu görüşleriyle
Friedrich von Hayek’in gerçek ve yanlış liberalizm ayrımına yaklaştığı iddia edilebilir.
Hayek’in tanımlamasıyla, gerçek liberalizm anti-rasyonalist bir temele sahiptir ve bireysel
eylemlerin hesaplanmamış sonuçlarının kendiliğinden bir toplumsal-iktisadi-siyasal düzen
meydana getirmesini öngörür. Bu bağlamda gerçek liberalizm ampirik bir olgudur. Tabii ki
eklemek gerekir ki, bu görüş çerçevesinde toplumun parçalanması ya da atomize olması
savunulmaz, hatta toplumun her bir parçasının ortak çabalarına değer verilir, bunların
girişimlerinin devletin zorlayıcı eylemlerinden daha iyi sonuçlar üreteceğine inanılır. Bu
açıdan bakıldığında sivil toplumun eylemlerinin önemsenmesinin gerektiği ve tabii ki onun
özerkliğinin korunmasının zorunluluğu yadsınamaz. Oysa yanlış liberalizm rasyonalisttir, bir
başka ifadeyle, toplumdaki her türlü düzeni akıl yoluyla biçimlendirilmiş bir eyleme bağlama
eğilimindedir. Ayrıca, bireyin akli yeteneklerine fazlasıyla güvenir ve bu nedenle de faydacıhedonist davranışlarında herhangi bir yanlışlık görmeme eğilimindedir. İşte Schumpeter’in,
Hayek benzeri bir tavırla, yanlış liberalizmi eleştirdiği ve bu akımın toplumsal ayrışmaya
neden olmasını zararlı gördüğü iddia edilebilir.
Buraya kadar ele alınanların yanı sıra siyaset biliminin kapsama alanına dahil
edilebilecek fikirler de ileri süren Schumpeter’e göre, demokrasi sadece toplum yararı
doğrultusunda işleyen bir mekanizma olmaktansa, elitler arasında mücadelenin yaşandığı bir
meslek olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla, politik düzlemin seçkinleri ve komutasına talip
oldukları devlet aygıtı, tarihsel perspektifte anlamlarını yitirmekte ve ilerlemenin zeminini
yaratan eğilimler tehlikeye düşmektedir. Siyaset bilimi açısından Schumpeter, teknokratik
bir yönetim modeli önermiş ve bu çerçevede, demokrasinin siyasetçilerle teknik uzmanlıklara
sahip bürokrasinin ortak yönetimi anlamına geldiğini kastederek neredeyse Veblen’in fikrine
yaklaşmıştır. Gerçekten de Schumpeter elitist teorisi bağlamında ilerleme olgusunu ele
almakta, bunun iktisadi boyutuna toplumsal görünümleri eklemektedir.
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Ancak Schumpeter’in bu noktadaki temel endişesi, kapitalizmin kendi kendini yok
eden bir süreç yaşamakta oluşudur. Nitekim, herhangi bir sistemin kendi varlığını
meşrulaştıran ve koruyan bir kültürel-ahlaki değerler sistemine sahip olmaması durumunda
ortaya çıkacak sorunları irdeleyen Daniel Bell de, burjuva kökenli piyasa sisteminin yine
burjuva değerler sistemini yıprattığını vurgulamaktadır. Daha önce de değinildiği üzere,
kapitalizmin yıkılacak olmasının nedenleri arasında entelektüellerin tavrına da işaret eden
Schumpeter’e göre, burjuva ve aristokratik kökenlerine rağmen entelektüeller kapitalist
sistemi meşrulaştırmak bir yana, onu sadece negatif anlamda eleştiriye tabi tutmaktadırlar.
Görüldüğü gibi, Schumpeter demokrasi, kapitalizm, devlet, liberalizm ve sivil toplum
gibi kavramların zaman bağlamında geçirdiği değişimlerin meydana getirebileceği
tehlikelere dair kaygılarını ortaya koymaktadır. Esasen onu rahatsız eden temel tehlike,
totaliter ya da her şeye kadir bir düşünme tarzının iktisadi-toplumsal sistemin her kademesini
sarmasıdır. Eğer sivil toplumu, politik toplumun dışında kalanlar biçiminde tanımlayacak
olursak, Schumpeter’in kapitalist düzlemde sivil toplumun yaşayacağı sıkıntılar bağlamında
bir öngörü geliştirmeye çalıştığını iddia edebiliriz. Dünyevileşme eğilimleri insanlığın tarihte
eşi benzeri görülmemiş derecede ileri yaşam koşullarına kavuşmasına zemin hazırlamış olsa
da, rasyonelleşme süreci insanın olması gereken bütünlüğünü bozmaktadır.

9.3. Meraklısı İçin Ek Okuma
Joseph A. Schumpeter’in eserleriyle tanışmamış bir insan içinde yaşadığı kapitalizmi
vahşi, acımasız veya insanlık dışı boyutlarıyla tanır. Hayatını güzelleştirebilmek
doğrultusunda ya bir rekabet makinesine dönmek zorunda kalacak ya da sübjektif savunma
mekanizmalarıyla kabuğuna çekilecektir. Oysa Schumpeter için kapitalizm mükemmel
olmasa da erdemli bir sistemdir. Bünyesinde barındırdığı dinamizm ile insana iyi bir geleceği
sunabilecektir.
Schumpeter’i tanımayan birisi girişimciyi para kazanma ve biriktirme hırsına
kapılmış bir kapitalist olarak görecektir. İktisadi sistemin kaptan köşküne oturan kapitalist
toplumu ve siyaseti manipüle edecek, hatta insanı kendisine yabancılaştıracaktır.
Schumpeter’in girişimcisini tanıyanlar ise farklı bir tablo ile karşılaşırlar. Girişimci iktisadi
sistemi inovasyon aracılığıyla köklerinden sarsacak, ancak yeni ve müreffeh bir düzenin
umutlarını yeşertecektir.
Schumpeter’in düşünce dünyasının zenginliğiyle karşılaşmamış birisi inovasyonu
maceracı ve çılgın bilim adamlarının icatları sanacaktır. İdealizmleriyle insanlığın
sorunlarına çareler arayan bu farklı kişilikler aslında biraz da toplumun marjinal boyutundan
gelen sıra dışı insanlardır. Ancak Schumpeter’in inovasyonu bir icat veya keşif olmaktan
ziyade iktisadi sisteme getirilen bir yeniliktir. Böylece sistemin dinamizmi sağlanmakta,
yenilenmek suretiyle geleceğe daha emin adımlar ile yürüyecek bir düzen inşa edilmektedir.
Schumpeter’in fikirlerine yabancı kalan birisi bir bankacıyı insanı ve tabii toplumu
hiçe sayan bir parazit gibi görebilecektir. Bankacı sadece aracılık yapmakta, ama işlemin
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taraflarının karşılaştığı sorunlar onu nedense hiç etkilememektedir. Schumpeter ise
bankacının iktisadi sistemin yenilenmesi doğrultusunda kredi yaratarak girişimcinin hareket
alanını genişlettiğini düşünmektedir. Kredi bulamadığında sıradanlaşacak girişimci, bankacı
sayesinde kanatlarına kavuşmakta ve yaratıcı yıkım sürecini yönetmektedir.
Schumpeter’i hiç duymamış birisi için para insanlık dışı bir araçtır. İnsanlar para
nedeniyle piyasanın esiri olmuşlar ve belki de sübjektif dünyalarının yozlaşmasını
engelleyememişlerdir. Oysa Schumpeter, paranın işlevinin sadece mübadele olmadığını
düşünmektedir. Para, iktisadi değerin ölçülmesini sağlayan bir araç biçiminde
düşünüldüğünde, iktisadi sistemin toplum tarafından nasıl kullanılabileceğini gösteren bir
toplumsal işleve sahip olmaktadır.
Schumpeter’in bazı fikirlerini bilen, ancak onun metodolojisini tanımayan birisi onu
çarpıcı bir etki yaratmaya çalışan ve teorik temelleri olmayan bir düşünür olarak kabul
edebilecektir. Ama Schumpeter’in yerleşik iktisadı kıyasıya eleştiren fikirlerinin arka
planında toplumsal, kurumsal ve tarihsel bir analizi gerçekleştirmek amacıyla yanıp tutuşan
vizyonu yer almaktadır. Üstelik bu nitelikli vizyonu çarpıcı bir retorik ile birleştirmeyi
başaran Schumpeter, beşeri niteliklerimizin kasvetli bilimin elinde ulaştığı formalist
görünümü eksik bularak onu tamamlamaya çalışmaktadır.
Schumpeter’e aşina olmayan birisi için yaratıcılık ve yıkıcılık normatif anlamlar
taşımaktadır. Biri değerli ve yüce, diğeri ise zararlı ve düşkün bir insanın özellikleri olabilir.
Schumpeter ise bu düğümü paradoksal bir birliktelikle uyumlandırmaya çalışmış, zıtların
uyumunun insanlığın önünde açabileceği ufukları göstermeye çalışmıştır.
Schumpeter’i gerçekten tanımamış birisi insanın refahı doğrultusunda bilim adamı,
politikacı ve teknokratlara güven duymanın yeterli olabileceğini düşünmek yanılgısındadır.
Onlara gerekli olanaklar tanınırsa değişim ve mutluluk kendiliğinden gelebilecektir.
Schumpeter ise insanın geleceğinin sadece akıl vasıtasıyla inşa edilmesi doğrultusundaki
rasyonalist tavra itiraz etmekte ve insanın ihmal edilmiş erdemlerini herkese hatırlatmaya
çalışmaktadır.
Yerleşik iktisat teorisinin somut hayatın sorunları karşısında kendi dünyasına
kapanması, insanların giderek hedonist ve miyop bir davranış kalıbına sürüklenmesi,
küreselleşme sürecinde insana verilen değerin azaldığına dair algılamanın yaygınlaşması bir
dönüm noktasına doğru ilerlemekte olduğumuzun işaretleri olarak değerlendirilebilir. Bu
seyirde bizi özgürlük, güven, adalet ve umutla buluşturabilecek yetkin kaptanlara ihtiyacımız
olduğu ortadadır. İşte Schumpeter’in, kendi düşünce dünyalarından yola çıkarak bizlere
ulaşan bu kaptanların arasında dikkat çekici bir isim olacağına şüphe yoktur.
Kaynak: Ertuğrul Kızılkaya, 2010, Yaratıcı Girişimci: Schumpeter’in İktisadi
Değişim Modeli, sf. 1-3.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Neoklasik iktisadın getirdiği yeniliklerden biridir?
a) Emek değer teorisi
b) Say yasası
c) Paranın yansızlığı yaklaşımı
d) Mutlak üstünlükler teorisi
e) Fayda değer teorisi
2) Piyasada mübadele edilen malların değerinin üretimde kullanılan emek
miktarıyla değil de, tüketiciye sağlayacağı fayda üzerinde açıklanabileceğini ileri süren
yaklaşım hangisidir?
a) Mahreçler kanunu
b) Gresham yasası
c) Fayda değer teorisi
d) Emek değer teorisi
e) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
3) Girişimcinin iktisadi sistemin dinamizmi açısından önemini vurgulayan iktisatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Stanley Jevons
b) Carl Menger
c) Alfred Marshall
d) Joseph Scumpeter
e) Friedrich Hayek
4) Neoklasik iktisatçıların iktisadın analizi kapsamında kullanımını önemsedikleri
yöntem hangisidir?
a) Felsefi yöntem
b) Matematiksel yöntem
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c) Politik yöntem
d) Tarihsel yöntem
e) Kurumların analizi
5) Neoklasik iktisat ücretler hakkında hangi yaklaşımı benimsemiştir?
a) Marjinal verimliliğe dayalı ücret yaklaşımı
b) Geçimlik ücret teorisi
c) Ücret fonu teorisi
d) Reel ücret teorisi
e) Sözleşme teorisi

Cevaplar
1) e, 2) c, 3) d, 4) b, 5) a
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10. KEYNESYEN İKTİSAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. 1929 Krizi ve Neoklasik İktisada Eleştiri: Keynes
10.1.1. Keynes’in Eleştirileri: Say Yasasının Geçersizliği
10.1.2. Keynes’in Eleştirileri: Ücret İndirimlerinin Yetersizliği
10.1.3. Keynes’in Eleştirileri: Yatırımların Faiz Esnekliğinin Düşüklüğü
10.2. Basit Keynesyen Model
10.3. Devletin Olduğu Keynesyen Model
10.4. Dışa Açık Model
10.5. Phillips Eğrisi Analizi
10.6. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Klasik-neoklaisk modelde milli gelir nasıl belirlenir?
2) Keynes’in üç önemli eleştirisi nelerdir?
3) Basit Keynesyen model ve dışa açık model milli geliri hangi değişkenlerle ele
almaktadır
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Keynes’in klasik-neoklasik
modele eleştirileri

Keynes’in makroekonomik
analizi ortaya koyarken
mevcut iktisadi analize
yönelik eleştirilerini
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Basit Keynesyen Model

Harcamalar düzleminde
milli gelirin nasıl dengeye
geldiğini bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Keynesyen modelde farklı
değişkenler

Dışa açık ve devletin
olduğu modellerde
Keynesyen analizin ortaya
koyduğu çözümleri
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Milli Gelir Dengesi



Say yasası



Basit Keynesyen Model



Devlet
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Giriş
Milli gelir dengesinin kavramsallaştırılmasında Keynes öncesi dönemde var olan
varsayımların Keynes tarafından yıkılması söz konusu olmuştur. Özellikle Say yasasının
geçersizliği ve tasarruf sızıntısı kavramlarıyla Keynes ekonominin otomatik dengelenme
mekanizmalarına sahip olmadığını göstermiştir. Çözüm önerisi olarak sunduğu devlet
müdahalesi ise günümüz iktisat politikalarının da vazgeçilmez tartışma konularından biridir.
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10.1. 1929 Krizi ve Neoklasik İktisada Eleştiri: Keynes
1929 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz geçici veya kısmi nitelikte olmamış, hem
tüm dünyayı derinden etkilemiş hem de uzun süreli olmuştur. Bu krizin aşılması
doğrultusunda yardım beklenen iktisat teorisinin de yine büyük bir krizin içine düştüğü
vurgulanmalıdır.
Dönemin yerleşik iktisadı olan neoklasik iktisat tam istihdam varsayımında ısrarcı
olmakta ve bunun yanı sıra piyasa mekanizmasının etkinliğinden hareketle iktisadi krizlerin
otomatik dengelenme mekanizmaları sayesinde atlatılacağı fikirlerinde ısrarcı olunmaktaydı.
Başka bir ifadeyle, neoklasik yaklaşım 1929 krizini ne öngörebilmiş ne de
aşabilmiştir. Bu durumda, mevcut sorunları hem açıklayacak hem de çözüm üretebilecek
görüşlere duyulan ihtiyaç açıkça ortaya çıkmıştır.
Bu çerçevede, iktisat teorisini yenileyen veya farklı bir açılım getiren önemli isim
John M. Keynes olmuştur.
Keynes’e göre, makro ekonomide milli gelirin dengesi toplam talep ve toplam arzın
arasında kurulan denge üzerinden modellenir. Klasik-neoklasik gelenekte ekonomik
analizlerin hareket noktası ekonominin arz cephesi iken Keynesyen analiz ekonomiyi talep
boyutundan analiz etmeye başlanmasının daha doğru olacağını ortaya koymaktadır.
Klasik-neoklasik gelenekte otomatik dengelenme mekanizmasına sahip olduğu
düşünülen ve “başarı üreten” piyasa mekanizması reel hayatta büyük bir krizle karşılaşmış;
dolayısıyla Keynes’in yaklaşımın kaçınılmaz bir biçimde öne çıkması söz konusu olmuştur.
Keynes öncesi iktisadi analizin makroekonomik boyutuyla yaşadığı sorun şu maddelerde
somutlaştırılabilir:
Varsayım…………………………………………...……...Somut gerçek
Tam istihdam

Yaygın işsizlik

Yansız para

Reel-finansal ekonomik kriz

Otomatik denge

Sürekli dengesizlik

Esnek piyasalar

Ücret-fiyat yapışkanlığı

Devlet müdahalesi gereksiz

New Deal

Keynes’in ortaya koyduğu teorisinin bu kapsamda üç önemli noktada tartışılması
gerekmektedir:
-

Say yasasının geçersizliği

-

Ücret indirimlerinin yetersizliği
165

-

Yatırımların faiz esnekliğinin düşük olması

10.1.1. Keynes’in Eleştirileri: Say Yasasının Geçersizliği
Keynes Klasik-neoklasik geleneğin kabul ettiği Say yasasının geçmişte açıklayıcı
olduğunu ancak artık geçersiz olduğunu ileri sürmektedir. Temel sorun ise tasarruf sızıntısı
olgusudur.
Öncelikle tasarruf olgusunu tanımlamak gerekmektedir. Tasarruf iktisadi analize göre
ertelenmiş tüketim demektir. Başka bir ifadeyle bugünkü harcamaların geleceğe
ertelenmesidir.
Esasen, cari tüketim ile ertelenmiş tüketimi (tasarrufları) toplamamız suretiyle toplam
harcamaları (toplam talebi) tespit edebiliriz, ancak burada zaman boyutunda sorun vardır.
Cari tüketim bugünkü talebi yansıtırken, tasarruflar gelecekteki talebi oluşturacaktır. Bu
nedenle de cari harcamalar ile cari üretimin değeri artık her zaman eşit değildir.
Talebin bugünkü üretilen mal ve hizmetleri satın almak için yeterli olmadığı
vurgulanmalıdır. Dolayısıyla Klasik-neoklasik geleneğin arz yanlı analizi artık kullanılabilir
değildir; sorun ekonominin talep boyutunda ger almaktadır.
Tasarruf sızıntısı nasıl gerçekleştiği incelendiğinde öncelikle vurgulanmalıdır ki
mikro düzeyde tasarruf rasyonel bir karardır; birey fayda maksimizasyonu doğrultusunda
zamanlararası ikame tercihinde bulunmakta; bugün harcamak yerine gelecekte harcamayı
tercih edebilmektedir.
Ayrıca tarihsel analiz çerçevesinde ise tasarrufun demokratizasyonu söz konusudur.
Klasik-neoklasik geleneğin analizinde tasarrufu gerçekleştiren sadece girişimcidir ve kendisi
tasarruflarını eş anlı olarak yatırım harcamasına yöneltmektedir. Diğer iktisadi aktörler ise
tasarruf yapamamaktadırlar. Bunun nedenleri ise toprak sahibinin lüks tüketimi, sermaye
sahibi girişimci ile ayrışmamış olması ve emek geçimlik ücret kazanmasıdır.
Grafik: Tasarruf Sızıntısı Nedeniyle Oluşan Eksik İstihdam Dengesi
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ÜRETİM
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TA ≠ TT
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Dengesi

HARCAMA

TALEP

TASARRUF
Tasarrufun demokratizasyonu sürecinde ise sermayedar ile girişimci ayrışmış,
finansallaşma ilerlemiştir. Daha da önemlisi reel ücretler artarak geçimlik ücretin üzerine
çıkmış, dolayısıyla tasarruf artık mümkün hale gelmiştir. Sanayileşmeyle birlikte
teknolojinin yoğunlaşması verimliliği artırıyor ve işçilerin reel ücretleri artmıştır. Ayrıca
işçi hareketleri işçilerin reel kazançlarını artırmalarını desteklemiştir. Nüfusun büyük bir
bölümü artık geçimlik düzeyden fazla kazanmakta ve bunun bir kısmını da tasarruf
edebilmektedir. Bu olgu Keynes’in dikkat çektiği tasarruf sızıntısı olgusudur. Ve tasarruf
sızıntısı sonucunda ekonomide toplam talep ile toplam arz eşitsizliği ortaya çıkmaktadır.
Sorun arz cephesinde oluşan dengesizlikler değil, tam tersine talep boyutunda ortaya çıkan
bir eksikliktir. Üstelik piyasa mekanizması Klasik-neoklasik geleneğin iddiasının tersine
toplam talebin tekrar toplam arza eşitlenecek düzeye yükselmesini sağlayamamaktadır.
Keynes’in bu duruma verdiği isim ise “efektif talep yetersizliği”dir.

10.1.2. Keynes’in Eleştirileri: Ücret İndirimlerinin Yetersizliği
Klasik-neoklasik gelenekte ücretlerin düşmesinin istihdamı artıracağı varsayılıyor:
-

bir taraftan işsizlik geçici bir olgu haline gelmektedir,
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-

diğer taraftan da toplam talep kendiliğinden artmaktadır

Keynes ise emek piyasasının Klasik-neoklasik analizde olduğu gibi esnek olmadığını
iddia etmektedir. Bunun 2 nedeni vardır:
-

19.ncu yüzyıl işçi hareketlerinin sonucunda ortaya çıkan sendikalaşma,

-

Ücretlerin yapışkan (belirli bir düzeye tutunması) olmasıdır.

Sendikalaşma ücretlerin aşağı doğru elastikiyetini ortadan kaldırmaktadır. Diğer
taraftan firma marjinal verimliliğe dayalı ücret politikası uyguladığından verimlilik artışı
olmadan reel ücretleri yükseltmemektedir, ayrıca mevcut verimlilik seviyesinde ücretleri
düşürmesi de rasyonel değildir. Emek piyasasında esneklik ortadan kalkınca istihdam artışı
yerine işsizlik oluşmaktadır. Dolayısıyla toplam harcamalar ekonomiyi tam istihdam
seviyesine taşıyamamaktadır.
Grafik: Ücretlerin Yapışkanlığı ve İşsizliğin Oluşumu

10.1.3. Keynes’in Eleştirileri: Yatırımların Faiz Esnekliğinin
Düşüklüğü
Klasik-neoklasik gelenekte diğer piyasalarda olduğu gibi yatırım-tasarruf
piyasasında da esneklik vardır. Faizler yatırımlar ile tasarrufları her zaman eşitleyen bir
değişkendir. Başka bir ifadeyle planlanan tasarruflar ile planlanan yatırımlar eşittir.
Ekonomide yine toplam harcamalar bugünkü toplam arzı satın alacak düzeydedir,
dolayısıyla tam istihdam dengesi görülmektedir.
Tasarruf sızıntısı ortaya çıktığında, faiz oranları düşmektedir ancak, efektif talep
yetersizliği nedeniyle yatırımların faiz esnekliği neredeyse sıfır (dik yatırım eğrisi)
olacaktır. Başka bir ifadeyle, talebin yetersiz olduğunu gören girişimciler (firmalar)
açısından yeni yatırımlar yapmak mantıklı olmayacaktır. Zaten hali hazırda mevcut olan
üretim kapasitelerinin tam olarak kullanamayan firmalar açısından yeni kapasiteler
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yaratmak karşı karşıya oldukları sorunu (Düşük kapasite, verimsiz üretim, karsızlık, hatta
zarar) çözmeyecek, hatta daha da ağırlaştıracaktır.
Dolayısıyla ortaya çıkan yatırım harcamaları artışı ekonomiyi tam istihdam
dengesine taşımaktan uzaktır. Emek, yatırım ve tasarruf piyasaları başarısız olduğunda ve
tasarruf sızıntısı ekonomide efektif talep yetersizliği yaratıyorsa ekonomi “eksik
istihdam”da dengeye ulaşır. Başka bir ifadeyle tam istihdama ulaşılamaz. Bu durumda
firmalar (iflaslar) ve hanehalkı (işsizlik) sorunu yaşayacaktır. Klasik-neoklasik gelenekte
var olduğu düşünülen otomatik denge mümkün değilse çözüm müdahaledir. Keynes,
müdahalenin dışsal aktör devlet tarafından ve talep yanlı olarak gerçekleştirilmesi
gerektiğini düşünmektedir.
Bu doğrultuda öncelikle Keynesyen modelin milli gelirin dengeye nasıl ulaştığına
dair modellemesini görmek yararlı olacaktır. Söz konusu model mutlak (cari) gelir
varsayımına dayanmaktadır.
Grafik: Yatırımların Faiz Esnekliğinin Düşüklüğü

10.2. Basit Keynesyen Model
Keynesyen model daha önce de vurgulandığı üzere ekonominin içinde bulunduğu
durgunluk ve işsizlik sorununu, başka bir ifadeyle eksik istihdam dengesini talep kaynaklı
bir sorun olarak ele almaktadır. Arzın tartışılması bu bağlamda ikincil bir sorundur. Bu açıdan
bakıldığında arz açısından analiz geliştiren Klasik-neoklasik gelenekten ayrılır. Talebin
mevcut düzeyini anlayabilmek açısından ilk olarak dikkate alınan alan da gelirler ve bunların
harcanmasıdır. Bu bağlamda söz konusu modelin mutlak veya cari gelire dayandırılması söz
konusu olmaktadır.
Basit Keynesyen modelde ekonomide dengesizlik ve denge harcamalar boyutuyla ele
alınmakta; harcamalar toplam talebi oluştururken ekonominin üretim boyutu da toplam arz
kavramıyla ifade edilmektedir. Dolayısıyla ekonomideki denge bu modelde toplam talep
(TT) ile toplam arz (TA) eşitliğinde kurulacaktır.
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İlk aşamada toplam talebi ele almak yerinde olacaktır. Ekonomide karşımıza çıkan
toplam talep aşağıdaki basit formülle ifade edilmeye başlanabilir.
TT = C + S
veya
Y= C + S
Burada Y (milli gelir), C (tüketim harcamaları) ve S (tasarruflar) olarak sembolize
edilmektedir.
Tüketim Harcamaları (C) tüm bireylerin ihtiyaçlarını doğrudan karşılamaya yönelik
mal ve hizmetlere yapılan harcamalardır. Tüketim harcamaları temelde harcanabilir gelirin
fonksiyonudur.
C = f (Y)
Tüketim Fonksiyonu (C) şu şekilde de yazılabilir:
C = Co + c.Y
Grafik: Tüketim Fonksiyonu

Buradaki (Co) otonom tüketim harcamalarıdır. Bunlar gelirden bağımsız olarak,
gelir sıfır olsa dahi, temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için yapılması zorunlu olan
harcamalardır.
Marjinal tüketim eğilimi (c) ise gelirde ortaya çıkan bir birimlik değişikliğin tüketim
harcamalarını ne kadar değiştirdiğini gösteren orandır.
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c = ∆C / ∆Y
Tasarruf fonksiyonu (S) ise gelirden tasarruflara veya ertelenmiş tüketime ayrılan
payı göstermektedir.
S = f (Y)
Tasarruf fonksiyonu (S) şu şekilde de yazılabilir:
S = So + s.Y
Grafik: Tasarruf Fonksiyonu

Denklemde yer alan (S) otonom tasarruftur; gelirden bağımsız olarak yapılan
tasarruftur. Gelir sıfır olsa dahi bir otonom tasarruf vardır ve bunlar otonom tüketim
harcamalarının kaynağını oluşturur. Otonom tasarrufların negatif değerli olması bunların
geçmiş dönem tasarrufları (servet unsurlarının çözülmesi) ya da daha sık karşılaşılan bir
durum olarak borç alındığını ifade eder.
Marjinal tasarruf eğilimi (s) ise harcanabilir gelirdeki bir birim değişikliğin
tasarruflarda ortaya çıkardığı değişikliği gösterir.
Gelirin hangi kararlarla tüketim harcamalarına ve tasarruflara yönlendirildiği
incelendiğinde önemli bilgilere ulaşılır:
- Marjinal tüketim eğilimi (c) ile marjinal tasarruf eğiliminin (s) toplamı her zaman
bire eşittir:
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c+s=1
Örnek vermek gerekirse; ilave olarak kazanılan 1 birim gelirin 0,80 birimi tüketim
harcamasına ayrıldıysa 0,20 birimi tasarruf edilmiştir.
-

Ayrıca (C) ve (S) fonksiyonlarının otonom boyutları birbirlerine eşittir:
Co = So

Bunun anlamı, gelirin olmadığı bir anda zorunlu harcamalar için yapılan
harcamaları ancak ve ancak eksi (negatif) tasarruf ile finanse etmenin mümkün olmasıdır.
Başka bir ifadeyle, gelire sahip olmayan zorunlu harcamalarını (Co) yapabilmek için
borçlanır (So).
Gelirin nasıl kullanıldığını gösteren denklemlerin modeli bir açmaza götürdüğü
iddia edilebilir. Tüketim harcamaları bugün gerçekleştirilmekte iken, tasarruflar gelecekte
harcanacaktır. Dolayısıyla ortaya konulan harcamalar denklemi zamansal açıdan tutarsızdır.
Bu sorunu aşabilmek için ülkede yapılan tasarrufların yatırımlara dönüşeceği ( I = S)
varsayılarak bugünkü harcamalar cinsinden ifade edilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu
doğrultuda şu denklemleri kullanabiliriz:
I = S ise
o halde Y = C + S yerine Y = C + I eşitliğini kullanabiliriz.
Bu durumda Y = C + I formülü ekonomideki harcamaların bugünkü tutarlarının
toplamını bize vermektedir. Denklemi tamamlayabilmek amacıyla yatırım fonksiyonu (I)
da detaylı biçimde ele alınmalıdır.
Yatırım fonksiyonu (I) şu bileşenlerden oluşur:
I = Io + b.Y
Bu noktada tekrar vurgulayalım ki yatırım harcamaları (I) üretim kapasitesi
yaratmak amacıyla veya stoklara ilaveler için yapılan harcamalardır. Denklemde yer alan
otonom Yatırımlar (Io) ulusal gelir düzeyinden bağımsız olarak yapılan yatırımlardır. Gelir
değişmelerinden etkilenmediği varsayılır; firmaların bakım, onarım tevsi için yaptıkları
harcamalardır. Uyarılmış yatırım (b.Y) ise milli gelirdeki değişimlerden etkilenen ve milli
gelirin bir fonksiyonu olan yatırım harcamalarıdır. Mevcut kapasitesini kullanan, ancak
ilave talep nedeniyle üretimi artırmak isteyen firmaların yapacakları yatırımlardır.
Keynesyen iktisat ekonomide durgunluk veya talep yetersizliği yaşanırken uyarılmış
yatırımların ihmal edilebilecek kadar düşük seviyede olacağını kabul etmektedir. O halde
yatırım fonksiyonu şu şekilde de yazılabilir:
I = Io
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Tabii bu ayrımdan bağımsız olarak yatırımları gayri safi ve net yatırım kavramları
çerçevesinde de ele almak mümkündür. Gayrisafi yatırımlar belirli bir dönemde yapılan
toplam yatırım tutarına verdiğimiz addır. Ancak bu dönemde toplam yatırımların bir
kısmıyla önceki dönemlerde kurmuş olduğumuz üretim kapasitemizin yenilenmesine
yönelik yenileme yatırımları (Iyenileme) yapılır. Keynesyen modelde otonom yatırım
olarak adlandırılan yatırımlar bu kapsamda yenileme yatırımlarıdır. Toplam yatırımların
yenileme yatırımları için ayrılan kısmından arta kalan yatırımlar ise net yatırım olarak
adlandırılır.
Gayri safi Yatırım = Igayrisafi = I yenileme + Net Yatırım
Artık milli gelirin nasıl harcandığına veya toplam talebin nasıl gerçekleştiğine
yönelik olarak detaylı bir denklem ortaya koyabiliriz:
Y=C+I
Y = Co +c.Y +Io
Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere toplam talep (TT) orijinden başlamamaktadır.
Bunun nedeni ise gelirin (Y) sıfır olduğu bir durumda dahi bir miktar harcamanın (Co + Io)
olmasıdır. Bu harcamaların üzerine gelir elde edildikçe bir kısmının harcanması olgusu
veya gelire bağlı tüketim harcamaları (c.Y) ilave olur. Bu şekilde toplam talep (TT = Co +
c.Y +Io) grafiksel düzlemde gösterilmektedir.
Grafik: Toplam Talep
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Ekonomide üretilen mallara yönelik talebi gösterdiğimizde, geriye söz konusu
mallar hangi davranışlar çerçevesinde üretileceği sorununu çözmek kalacaktır. Başka bir
ifadeyle toplam arzın (TA) nasıl çizilmesi gerektiği olgusu halledilmelidir. Keynesyen
modelde bu konu efektif talep yetersizliği ortamında firmaların nasıl davranacağı
incelenerek çözümlenmiştir. Gerçekten de durgunluk veya talep yetersizliği atmosferinde
firmalar tam kapasitede üretim yapmayı karlı bulmayacaklar ve kendilerine yönelen talep
kadar arz gerçekleştirmeye yönelecektir. Başka bir ifadeyle toplam arzın (TA) değeri ile
firmalara yönelen talebin belirleyicisi olan gelir düzeyine (gelirin tamamının harcanması)
eşit olacaktır. Keynesyen modelde söz konusu sorun, geometrik olarak toplam arz eğrisinin
(TA) orijinden başlayan ve 45 derece eğimli bir doğru biçiminde varsayımsal olarak
çizilmesiyle aşılmıştır. Toplam talep (TT) ile toplam arzın (TA) kesişme noktasıysa milli
gelirin denge seviyesini verecektir.
Bu durumda I = S (yatırım tasarruf eşitliği) ulusal gelirin bir denge koşulu olacaktır.
Bu bize denge ulusal gelir düzeyinde hane halkının yapmayı planladığı tasarruf miktarının,
firmaların yatırım yapmayı planladığı miktara eşit olduğunu ifade etmektedir.
Grafik: Toplam Talep Toplam Arz Çerçevesinde Milli Gelirin Belirlenmesi

Grafik: Eksik İstihdam

174

TT ile TA kesiştiği yerde cari milli gelir seviyesi (Y) üretilecektir. TA > TT
olduğunda denge oluşamaz, çünkü satılamayacak (S > I) mallar üretilmeyecektir. Benzer
bir şekilde, TA < TT olduğunda da denge oluşamaz, çünkü talep varken (S < I) üretimin
olmaması rasyonel değildir. O halde TT = TA eşitliğinin sağlandığı Y milli geliri kararlı bir
dengedir. Ancak, esas sorun bu milli gelir seviyesinin tam istihdam seviyesinden uzak
olmasındadır.

10.3. Devletin Olduğu Keynesyen Model
Devletin olduğu bir ekonomide milli gelirin oluşumu farklı bir denklem sistemi ile
gösterilir. Devlet bir taraftan kamu harcamalarına giderken, diğer taraftan da vergi gelirleri
ile bunları finanse etmeye yönelir.
Bu çerçevede vergiler, dolaysız vergiler (Td) ve dolaylı vergiler (Te) olarak ikiye
ayrılabilir. Kamu harcamaları ise şu şekilde ele alınabilir: mal ve hizmet alımları (G); transfer
harcamaları (B) ve sübvansiyonlar (Z).
Bu durumda harcamalar denklemi şu şekilde yazılabilir:
Y=C+I+G
Devlet sübvansiyonlar (Z) ve dolaylı vergilerle (Te) harcamaları değiştirecektir:
Y = C + I + G + Z - Te
Diğer taraftan tasarruf (S) olgusu söz konusu olduğuna göre:
Y=C+S

veya

S=Y-C
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Devlet transfer harcamaları (B) ve dolaysız vergiler (Td) ile tasarruf düzeyini
etkileyecektir:
S = Y - C + B - Td

veya

Y = C + S - B + Td

Devletin etkisini gösteren 2 denklem şu şekilde yazılabilir:
Y = C + I + G + Z – Te
Y = C + S - B + Td
Dolayısıyla:
C + S - B + Td = C + I + G + Z – Te
veya
S + Td + Te = I + G + B + Z
Bu denklemde denklemin sol tarafı ekonomideki tasarrufları ve sızıntıları,
denklemin sağ tarafı ise harcamaları göstermektedir.
Yapılabilecek bir diğer ayrım ise özel kesim-kamu kesimi ayrımıdır:
S – I = G + B + Z – Td + Te
Denklemin sol tarafı özel kesim yatırım-tasarruf dengesini; denklemin sağ tarafı ise
kamu kesimi dengesini göstermektedir. Eğer kamu kesimi açığı olacaksa bu özel kesimin
tasarruf fazlası ile olacaktır. Başka bir ifadeyle; kamu kesimi bütçe açığı verirken özel
kesimin tasarruf fazlasını kendisine transfer edecek (borçlanma) ve böylece efektif talep
yetersizliğini yaratan tasarruf sızıntısını harcamalara tekrar ilave etmiş olacaktır. Devlet
müdahalesi (bütçe açığı) bu kanal üzerinden ekonomiyi tam istihdam dengesine taşıyacaktır.

10.4. Dışa Açık Model
Dışa açık ekonomide ihracat (X) geliri ve ithalat (M) harcaması yapılacaktır:
Y=C+I+X–M
Eğer X ve M arasındaki fark net ihracat (NX) biçiminde ifade edilirse:
Y = C + I + NX
Hem devletin olduğu hem de dışa açık modelde ise:
Y = C + I + G - Te + Z + X – M
veya
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Y = C + I + G - Te + Z + NX
Bu bağlamda yukarıda yazılan denklemler dış ticaret ile genişletilir:
S + Td + Te + M = I + G + B + Z + X
Dışa kapalı modele göre fark dış ticaret dengesinde; eğer X < M ise sızıntılar
harcamalardan büyük olacak veya ülke içindeki talep yurt dışına kaçacaktır, dolayısıyla
denge koşulu X = M ise:
S – I = G + B + Z – Td + Te + X – M
Özel kesimin yatırım tasarruf dengesi (S – I), kamu kesimi dengesi (G + B + Z – Td
+ Te) ile net ihracatın (X – M ) toplamına eşittir. Eğer hem dış açık hem de kamu kesimi
açığı varsa özel kesimin tasarruf fazlası daha büyük olmalıdır veya yurt dışı tasarruflar
devreye sokulacaktır.
Bu durumda teorik olarak açıklanan durum esasen Türkiye ekonomisinin yapısal
sorunlarına denk düşmektedir. Türkiye’nin büyük bir dış ticaret açığı olması, devlet
bütçesinin açık verdiği bir durumla birleştiğinde tasarrufların yetersizliği net bir biçimde
karşımıza çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, ülkemizin hem dış ticaretten kaynaklanan açığını
hem de eş anlı olarak devlet bütçesinin verdiği açığı borçlanmalarla finanse edebilmek için
özel kesimin (hane halkı ve firmaların) büyük bir tutarda tasarruf yapmaları gerekmektedir.
Ancak düşük ulusal tasarruf oranları nedeniyle -milli gelirin denge koşulu olan I =S eşitliğini
sağlayabilmek doğrultusunda- dış tasarruflara başvurmaktan başka çare kalmamaktadır.
Türkiye ekonomisinin mevcut milli gelirini koruyabilmek ve hatta büyüyebilmek için dış
tasarruflara yoğun bir biçimde ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, hem devlet hem de
özel sektörün dış borçlar arayışında olmaları hem de çeşitli teşvikler ve/veya avantajlar
sağlayarak yabancı yatırımları ülkemize çekmeye çalışmak kaçınılmaz bir ekonomik
gerçeklik olarak önemini korumaktadır.

10.5. Phillips Eğrisi Analizi
Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü (negatif) bir ilişki olduğunu gösteren eğri
Phillips Eğrisidir. 1960’lı yıllarda büyük ilgi görülmüş ve her ülke için hazırlanan Phillips
eğrisi hükümetlerin önüne arzu ettikleri enflasyon oranının hangi bedelde işsizliğe sebep
olacağını gösteren bir politika opsiyonu olarak sunulmuştur.
Grafik: Orijinal ve Değiştirilmiş Phillips Eğrileri
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Orijinal Phillips Eğrisi (1958): Nominal Ücretlerle, istihdam seviyesi arasında ters
yönlü ilişki kuran eğriyi ifade eder.
Değiştirilmiş Phillips Eğrisi: Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü (negatif) bir
ilişki olduğunu gösteren eğridir. 1960’lı yıllarda büyük ilgi görülmüş ve her ülke için
hazırlanan Phillips eğrisi hükümetlerin önüne arzu ettikleri enflasyon oranının hangi bedelde
işsizliğe sebep olacağını gösteren bir mönü kartı olarak sunulmuştur.
Monetaristler, Friedman tarafından eleştirilen Phillips eğrisi Doğal İşsizlik oranı
yaklaşımı ile çürütülmüştür. Phillips eğrisi ilişkisini daha iyi anlayabilmek için, friksiyonel
(arizi), yapısal ve konjonktürel işsizlik türlerinin doğal işsizlik oranı üzerindeki etkisi
üzerinde durmak gerekir. Doğal işsizlik oranını pek çok iktisatçı tam istihdam düzeyi olarak
göstermektedir. Doğal işsizlik oranına en düşük friksiyonel işsizlik oranı girmektedir. Bu
nedenle işsizlik oranını sıfıra düşürmek çok zordur.
Bazı iktisatçılar, yapısal işsizliği de doğal işsizlik oranının içine sokmaktadır. Bu
iktisatçılara göre, toplam talepteki bir artış bu işsizlere yeni iş açmayacaktır. Çünkü bunlar
vasıflı olmayan işçilerdir. Toplam talep düzeyini etkileyen iktisat politikaları, sadece
konjonktürel işsizliği azaltmak için uygun gözükmektedir.
Monetaristlere göre doğal işsizlik oranı nedeniyle Phillips eğrisi dikey komundadır.
İşsizliği düşürmek için uygulamaya konulan iktisat politikaları arızi işsizlik kaynaklı doğal
işsizlik oranı üzerinde etkili değilken enflasyon yaratacaktır. Başka bir ifadeyle, işsizliği
doğal işsizlik oranının altına düşürmeye çalışan genişletici para ve maliye politikaları bu
doğrultuda başarısız olacak, ancak enflasyon yaratacaktır. Geometrik olarak bu durum dikey
bir Phillips eğrisinin çizilmesini gerektirmektedir.
Grafik: Doğal İşsizlik Oranı ve Phillips Eğrisi
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10.6. Meraklısı İçin Ek Okuma
Efektif talep
Keynes, Cycle’in iniş döneminden sonra tam istihdamı korumak ya da onu eski haline
getirmek için bir mekanizmanın etkisine güvenilebileceğine değgin düşünceyi reddetmekle
işe başladı. Ona göre, ücretler, fiyatlar ve faiz hadleri, tam istihdamı sağlıyabilecek biçimde
kendiliğinden değişmezler. Üstelik, geleneksel teorinin dilediği anlamda gelişmeler söz
konusu olsaydı bile, yine de gereği gibi sonuç alınamayacaktı. Gerçek şudur ki, tam istihdam,
bir odanın sıcaklığını değişmez bir derecede tutmak için konulmuş bir termostatın gördüğü
iş gibi, ücretlerdeki ve faiz hadlerindeki değişirliklerle korunabilecek yapıda bir şey değildir.
Tam tersine, istihdam düzeyine, iktisattaki (ya da yaşantının kendisindeki) bütün diğer
değişkenler gibi, birtakım nedenlerle belirlenmiş bir sonuç olarak bakmak gerekir. Şu halde
bu nedenleri iyice bilmek ve, belirli bir anda mevcut iş taleplerine oranla iş arzının sürekli
olarak daha aşağıda kalmasına yol açabileceklerini unutmamak lazımdır.
Keynes, istihdam düzeyinin, kısa dönemde üretim seviyesiyle belirlendiğini söylüyor:
Üretim hızla artarsa, teşebbüsler de daha çok adam istihdam edeceklerdir ve bunun tersi de
böyledir; yine, üretimin artması veya azalmasına göre, insanlar işe alınacak ya da işten
çıkarılacaktır. Öte yandan, üretim, efektif talebe bağlıdır. “Efektif talep”, basit olarak,
kullanılabilecek bir satınalma gücüyle, başka bir deyişle, ödenebilecek bir taleple
desteklenmiş talep demektir; yine bir başka deyişle, belirli bir anda yapılmış olan
harcamaların tümüyle eşdeğer taşır. Harcamalar toplamı ile satışlar toplamı değişik açılardan
bir tek aynı şeyi ifade ederler. Satışların tutarı ise (stoklardaki değişiklikler ihmal edilirse)
üretimin değerine eşittir.
O halde, üretimin neden efektif taleple belirlenmiş olduğu açıkça görülmektedir. Ne
var ki, asıl mesele efektif talebin kendisini belirleyen şeyin ne olduğunu anlamaktır.
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Bu soruyu cevaplandırmak için Keynes, efektif talebi tüketim ve yatırım olarak iki
kısma bölmek ve bunları ayrı ayrı incelemek gerektiği sonucuna vardı.
Kaynak: Michael Stewart, 1980, Keynes Devrimi, sf. 73-74.
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Bölüm Soruları
1) Toplam taleple toplam arzın eşitlendiği noktada hangi denge gerçekleşecektir?
a) Cari denge
b) Milli gelir dengesi
c) Dış denge
d) Yatırım dengesi
e) Tasarruf dengesi
2) Kullanılabilir gelirde bir artış olduğunda, bu gelir artışının ne kadarının
tüketime gittiğini ifade eden orana ne ad verilir?
a) Ortalama tüketim eğilimi
b) Ortalama tasarruf eğilimi
c) Talep yetersizliği
d) Marjinal tasarruf eğilimi
e) Marjinal tüketim eğilimi
3) Keynes’e göre, kullanılabilir gelirin bir kısmının tüketiminin ertelenmesi
sonucu, cari harcamalar ile cari üretimin değerinin eşit olmaması durumunu yaratan
davranış hangisidir?
a) Gelir-harcama akımları
b) Tasarruf yetersizliği
c) Deflasyonist açık
d) Tasarruf sızıntısı
e) Devlet müdahalesi
4) Gelirden bağımsız tüketim harcamaları nasıl adlandırılır?
a) Otonom tasarruf
b) Marjinal tüketim
c) Otonom tüketim
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d) Otonom yatırım
e) Marjinal yatırım
5) Denge milli gelir düzeyinde hane halkının yapmayı planladığı tasarruf
miktarının, firmaların yatırım yapmayı planladığı miktara eşit olmasını ifade eden denklem
hangisidir?
a) Yatırım = Tasarruf
b) İhracat = İthalat
c) Yatırım = İhracat
d) Gelir = Harcama
e) Harcama = Tasarruf

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) d, 4) c, 5) a
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11. MONETARİZM

183

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Stagflasyon ve Monetarizm
11.2. Modern Miktar Teorisi
11.3. Modern Miktar Teorisinde Para Politikası
11.4. Kurala Dayalı Para Politikası
11.5. Phillips Eğrisine Keynesyen ve Monetarist Yaklaşım
11.6. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Modern miktar kuramı hangi yenilikleri içermektedir?
2) Milton Friedman’ın temel önermesi nedir?
3) Monetarizm ve iktisat politikaları ilişkisi nasıl kurgulanmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Modern miktar kuramı

Miktar kuramının modern
biçimini bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Friedman ve monetarizmin
yenilikleri

Friedman ve monetarizmin
ortaya koyduğu yeniliklerin
detaylarını kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Monetarizm ve iktisat
politikaları

Monetarizmin iktisat
politikalarına yaklaşımını
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Modern miktar kuramı



Friedman



Doğal işsizlik kuramı
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Giriş
Milton Friedman öncülüğünde 1970’li yıllarda gelişmiş ülkelerde yaygunlaşan
Monetarizm, 2. Dünya Savaşı ertesinde yaklaşık çeyrek yüzyıl boyunca tartışmasız biçimde
iktisat politkalarına yön vermiş olan Keynesyen İktisadın eleştirisine odaklanmıştır. Sürekli
bir biçimde genişlemeci biçimde uygulanan para politikalarının getirdiği sakıncalardan
hareket eden monetaristler bambaşka bir para anlayışını gündeme taşımışlardır. Esasen, söz
konusu yaklaşım 1929 krizi ertesinde yaygın olan miktar kuramına da farklı bir yorum
getirmektedir. Özellikle kurala dayalı para politikası anlayışı merkez bankacılığını
günümüzde de etkileyen bir perspektif olarak değerlendirilebilir.
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11.1. Stagflasyon ve Monetarizm
1970’lerde yaşanan stagflasyon olgusu II. Dünya Savaşı ertesinde egemen olan
Keynesyen İktisat anlayışının da bir anlamda sonu olmuştur. 1929 krizi koşullarına bağlı
kalarak analizler geliştiren Keynes öncelikle enflasyon olasılığı yerine deflasyon olgusuna
çözüm aramıştır. Deflasyon koşullarında ortaya çıkan efektif talep yetersizliğini çözmeye
çalışan bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu nedenle özellikle maliye politikasına ağırlık veren bir
iktisat politikası anlayışı üzerinde durulmuştur.
Ancak, 1970’lerdeki kriz geleneksel anlamda ne bir enflasyon ne de bir deflasyon
krizidir. Enflasyon ortamında daraltıcı para ve maliye politikaları öne çıkarken, deflasyon
şartlarında da genişletici iktisat politikaları tercih edilecektir. Oysa, 1970’lerde yaşananlar bu
olasılıklara hiç de benzememektedir.
Dışsal şok biçiminde gerçekleşen kriz literatürde stagflasyon olarak tanımlanmıştır.
Stagflasyonda, bir yandan enflasyon yükselirken, diğer yandan da durgunluk ve işsizlik
artmaktadır. Bu iç içe geçmiş sorunlara karşı alışılageldik iktisat politikaları da yetersiz
kalmıştır.
Özellikle petrol fiyatlarında görülen yüksek oranlı artışlar önemli bir sorun olarak
maliyet enflasyonunu beraberinde getirmiştir. Enflasyonun genellikle talep kaynaklı
olmasına alışılmış olmasına rağmen, maliyetlerin yükselmesinin yarattığı istikrarsızlık
önemli bir soruna dönüşmüştür.
Maliyet enflasyonunun yanı sıra dönemin gelişmiş ekonomilerinde ciddi bir
durgunluk ve bunun artırdığı bir işsizlik sorunuyla karşılaşılmıştır. Durgunluğun temel
nedeni ise yükselen petrol ürünleri fiyatlarına rağmen özellikle ABD’li tüketicilerin
alışkanlıklarını değiştirmeden bu ürünleri tüketmeleri ve farklı alanlardaki taleplerini
kısmaları olmuştur. Birçok sektörde daralan talep ve başlayan durgunluk da işsizliğin
yaygınlaşmasına neden olmuştur.
İktisat politikaları açısından bakıldığında ise önemli bir açmaz karşımıza çıkmaktadır.
İşsizliğin çözümü ve durgunluğun aşılması için genişletici para ve maliye politikaları
uygulansa, söz konusu politikalar zaten önemli bir sorun olan enflasyonu daha da
yükseltecektir.
Eğer durgunluk yerine enflasyonla mücadele seçilir ve daraltıcı iktisat politikalarına
yönelmek söz konusu olsa, bu defa da durgunluğun derinleşmesi ve işsizliğin çok daha ağır
bir sorun haline gelmesi sonuçlarıyla karşılaşılacaktır. Dolayısıyla, Keynesyen iktisat
politikası alışkanlıkları 1970’lerin stagflasyonu karşısında bir açmaza düşmüş ve yeni
arayışlara önemli bir alan açmıştır.
Esasen söz konusu arayışlar zaten akademik alanda geliştirilmekteydi. Özellikle
Monetarizm zaten 1960’lı yıllardan itibaren Keynesyen politikalara karşı ciddi eleştiriler
getirmişti. Yoğun bir biçimde ve sürekli olarak uygulanan Keynesyen genişletici politikaların
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yarattığı sorunların ekonomik gelişmenin ve makroekonomik istikrarın karşısındaki temel
tehlikeler olduğu fikri işlenmiştir.

11.2. Modern Miktar Teorisi
Bu yaklaşımın kurucusu olan Milton Friedman’a göre para talebi özellikle sürekli
gelire (Yp) bağlıdır:
Md = f (Yp)
Sürekli gelir bireyin geçmiş geliri, bugünkü geliri ve gelecekteki gelir beklentisinin
ortalaması olan istikrarlı bir kavramdır. Bu açıdan bireyin parayla olan ilişkisini ne klasikneoklasik gelenekteki gibi sabit olarak kurduğunu ne de Keynesyen gelenekte kabul edildiği
gibi çok değişken kabul edilebileceğini iddia etmek mümkündür. Monetaristler para talebinin
sürekli gelire bağlı olarak zamana yayılmış biçimde artan istikrarlı bir ilişki olduğunu
düşünürler.
Esasen Friedman’ın modern miktar teorisi olarak adlandırılan yaklaşımı şu
değişkenler çerçevesinde ele alınmalıdır:
-

Para tutmanın faydası

-

Fiyatlar genel düzeyi

-

Reel gelir düzeyi

-

Piyasa faiz oranı

-

Enflasyon beklentisi

Friedman bu değişkenler bağlamında para talebi fonksiyonunu çok daha ayrıntılı bir
biçimde ele alınmaya yönelmiştir. Buna göre:
Md / P = f [ Yp, (rb – rm), (re – rm), (∏e – rm), H ]
Karmaşık görünen bu denklemdeki değişkenlerin anlamları ise şu şekildedir:
Md / P : Reel Para Talebi
Yp : Sürekli Gelir
rb : Tahvillerin beklenen getirisi
rm : Paradan beklenen fayda
re : Hisse senetlerinden beklenen getiri
∏e : Beklenen enflasyon oranı
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H : Beşeri sermayenin fiziki sermayeye oranı
Denklemde görüldüğü üzere tahvil ve hisse senetlerinden beklenen getiri paradan
beklenen faydayı aştıkça ve enflasyon beklentisi arttıkça reel para talebi artmaktadır.
Ayrıca sürekli gelirin yükselmesi de para talebini reel anlamda artırmaktadır. Benzer
biçimde H değerinin, yani beşeri sermayenin fiziki sermayeye göre oranının artması da
iktisadi aktörlerin para taleplerinin artmasına neden olmaktadır. Burada beşeri sermaye
olarak adlandırılan unsur ise iktisadi aktörlerin tecrübe, eğitim, yaşam biçimi vb.
değişkenlere sahip olmasıdır. Bu tarz bir değişim daha önce vurgulanan parasallaşma ve
finansallaşma süreçleri çerçevesinde iktisadi aktörlerin parayla kurdukları ilişkileri daha da
güçlendirecektir.
Ancak, Friedman tüm bu değişkenlerden bahsetmekle birlikte reel para talebi ile
yakından ilişki içinde olan temel değişkenin sürekli gelir olduğunu vurgulamaktadır.

11.3. Modern Miktar Teorisinde Para Politikası
Friedman’a göre ileri ülkelerde 1970’lerden sonra baş gösteren krizin asıl nedeni
Keynes’ten esinlenerek uygulamaya sokulmuş olan konjonktür politikalarıdır. Yüksek
düzeyde istihdam oluşturmayı esas almış olan konjonktür politikaları gevşek para
politikasından doğan etkilerle ekonomileri rayından çıkararak istikrarsızlığı
yaygınlaştırmıştır.
Monetarizme göre 1970’li yılların sorunu olan işsizlik ve enflasyonun sebebi
uygulanan para politikalarıdır. Ekonomik istikrarsızlığın kaynağı ise para arzındaki düzensiz
dalgalanmalardır.
Friedman ünlü Nobel Ekonomi Ödülü konuşmasında “enflasyon her zaman ve her
yerde parasal bir olay olmuştur. Enflasyon ile işsizlik arasında uzun dönemde iddia edildiği
gibi bir alış veriş (trade off) söz konusu değildir.” ifadelerini kullanmıştır.
Bu iktisatçılar iktisat politikası aracı olarak para politikasının etkinliğine inandıkları
için bu adla anılmaktadırlar. Başka bir ifadeyle, enflasyonun nedeni olarak para arzının
hükümetlerce gereksiz yere aşırı artırılmasıdır. Ayrıca, ekonomideki birçok istikrarsızlık
parasal kökenlidir.
Bu yüzden iktisadi sorunların çözümlenmesinde para politikası daha etkilidir.
Enflasyonu tümüyle parasal bir olay olduğundan para arzındaki artışın, milli gelirdeki artışı
aşan kısmının doğrudan fiyatlar genel seviyesini yükseltir
Bu bağlamda Monetarizmin temel ilkeleri şu maddelerde özetlenebilir:
- Para arzındaki büyüme oranı ile nominal gelirin büyüme oranı arasında kesin
olmamakla birlikte bir ilişki vardır. Para arzındaki artışların geliri etkilemesi zaman alır.
Bunun ne kadar süreceği de bilinmez.
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- Ortalama olarak para arzındaki artış, nominal gelirleri yaklaşık 6 ve 9 ay
gecikmeyle etkiler.
- Nominal gelirin büyüme oranındaki artış etkisi ilk olarak üretim üzerinde
görülür. Bu, daha sonra fiyatlara yansır.
- Para arzındaki artış ile enflasyon arasındaki toplam gecikme ortalama 12-18 ay
arasındadır.
-

Kısa dönemde para arzındaki değişmeler öncelikle üretimi etkiler.

- Ekonomik yaşamı etkileyen temel faktör parasal değişmelerdir. Dolayısıyla
toplam talebi ve buna bağlı olarak üretim istihdam ve genel fiyat seviyesini belirleyen temel
unsur para arzında meydana gelen değişmelerdir.
- Para arzında meydana gelen değişmelerin ekonomiye yansıması, genellikle
mikro karakterde olup, aktif varlığın fiyat ve getiri oranındaki değişmeler nedeniyle yeniden
düzenlenmesi yoluyla ortaya çıkar.
- Ekonominin istikrarını bozan etkenlerin çoğu, hükümetlerin izlediği maliye
politikasından ve para otoritelerinin firmalar ve kişiler arasında farklılık yaratıcı takdiri
uygulamalarından kaynaklanır. Ekonomi kendi halinde istikrarlıdır. İstikrarı dışarıdan
yapılan para ve maliye politikası müdahaleleri bozar.

11.4. Kurala Dayalı Para Politikası
Tüm bu tartışmalar ışığında Friedman’ın para alanına devlet müdahalelerini gereksiz
ve zararlı saydığı vurgulanmalıdır. Monetarist görüş, klasik teoride olduğu gibi ekonominin
kendiliğinden ve daima tam istihdamda olacağını kabul eder. Bu nedenle devletin keyfi
(takdiri) para ve maliye politikası uygulaması önlenmelidir. Monetaristler para arzı artışının
GSMH’yı 6-12 ay, fiyatlar genel düzeyini 6-29 ay gecikmeyle etkilediğini hesaplamışlar.
Gecikmeler, para arzı yönetimini çok zorlaştırır ve ihtiyari para politikalarını etkisiz kılar.
Bu nedenle para arzının yönetiminin bir parasal kurala bağlanması önerilir.
Teorik açıdan bakıldığında, Friedman daha önce vurgulandığı gibi para talebini
sürekli gelirle yakın fonksiyonel ilişki içinde görmektedir. Sürekli gelir ise istikrarlı bir
parasal değişkendir. Çünkü geçmiş gelir, bugünkü gelir ve gelecekteki gelirin ortalaması
biçiminde tanımlanan sürekli gelirin büyük frekanslarda değişim göstermesi istatistiksel
olarak olası değildir.
Bu açıdan bakıldığında, önemli soru para politikasının nasıl kurgulanması
gerektiğidir. Friedman, istikrarlı bir parasal değişken olan sürekli gelirle fonksiyonel ilişki
içinde olan para talebi de istikrarlı bir değişkendir. Para piyasasında istikrarlı bir davranış
parametresi olarak kabul edilen para talebini karşısında yer alan para arzının da istikrarlı
olması gerekmektedir.
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Friedman para arzını istikrarlı kılacak yöntemin para politikasını kurala bağlamak
olduğunu düşünmektedir. Literatürde “kurala dayalı para politikası” olarak adlandırılan bu
bakış açısında para arzında “ihtiyari” olarak adlandırılan artışlara gidilmesine engel olmayı
önermektedir.
Monetarizm bu yöntemle her türlü ekonomik sorunlar karşısında para arzına
başvurma keyfiyetine son vermeyi amaçlamaktadır. Sürekli para arzı artışlarının giderek
daha fazla enflasyonla karşılaşılmasına neden olmakta ve bu olgu Friedman’ın tespitiyle para
politikasının en önemli açmazını oluşturmaktaydı.

11.5. Phillips Eğrisine Keynesyen ve Monetarist Yaklaşım
Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü (negatif) bir ilişki olduğunu gösteren eğri
Phillips Eğrisidir. 1960’lı yıllarda büyük ilgi görülmüş ve her ülke için hazırlanan Phillips
eğrisi hükümetlerin önüne arzu ettikleri enflasyon oranının hangi bedelde işsizliğe sebep
olacağını gösteren bir politika opsiyonu olarak sunulmuştur.
Orijinal Phillips Eğrisi (1958): Nominal Ücretlerle, istihdam seviyesi arasında ters
yönlü ilişki kuran eğriyi ifade eder.
Grafik Phillips Eğrisi

Değiştirilmiş Phillips Eğrisi ise enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü (negatif) bir
ilişki olduğunu gösteren eğridir. 1960’lı yıllarda büyük ilgi görülmüş ve her ülke için
hazırlanan Phillips eğrisi hükümetlerin önüne arzu ettikleri enflasyon oranının hangi bedelde
işsizliğe sebep olacağını gösteren bir mönü kartı olarak sunulmuştur.
Friedman tarafından eleştirilen Phillips eğrisi Doğal İşsizlik oranı yaklaşımı ile
çürütülmüştür.
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Doğal İşsizlik Oranı ekonominin normal bir performans gösterdiği durumlarda ortaya
çıkan, iktisat politikalarıyla düşürülmesi olanağı olmayan işsizlik oranıdır. Doğal işsizlik
oranını pek çok iktisatçı tam istihdam düzeyi olarak görmektedir. Monetaristler, ise Uzun
dönem Phillips eğrisinin veya Dikey Phillips eğrisinin Doğal işsizlik oranında belirlendiğini
belirtmektedirler.
Doğal işsizlik oranı kapsamına en düşük friksiyonel işsizlik oranı girmektedir. Bu
nedenle işsizlik oranını sıfıra düşürmek çok zordur. Phillips eğrisi ilişkisini daha iyi
anlayabilmek için, friksiyonel (arizi), yapısal ve konjonktürel işsizlik türlerinin doğal işsizlik
oranı üzerindeki etkisi üzerinde durmak gerekir.
Grafik: Dikey Phillips Eğrisi ve Doğal İşsizlik Oranı

Bazı iktisatçılar, yapısal işsizliği de doğal işsizlik oranının içine sokmaktadır. Bu
iktisatçılara göre, toplam talepteki bir artış bu işsizlere yeni iş açmayacaktır. Çünkü bunlar
vasıflı olmayan işçilerdir. Toplam talep düzeyini etkileyen iktisat politikaları, sadece
konjonktürel işsizliği azaltmak için uygun gözükmektedir.
Para politikası açısından değerlendirildiğinde, monetarizm doğal işsizlik oranının
para politikasının kaçınılmaz nitelikte sınırlılığı olduğunu düşünmektedirler. Buna göre, ne
zaman genişletici para politikası aracılığıyla işsizlik oranı doğal işsizlik oranının altındaki bir
seviyeye düşürülmeye çalışılsa; hem bu hedefe ulaşılamayacak hem de sürekli biçimde
artırılan para arzının fiyatlar genel seviyesinde artışlara neden olacaktır.
Başka bir ifadeyle, doğal işsizlik oranından bağımsız bir para politikası varsayımıyla
alınan tedbirler yüksek enflasyonun temel nedeni olmaktadır.
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Literatürde kullanılan diğer bir terimle NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate Of
Unemployment) veya enflasyonu arttırmayan işsizlik oranı yaklaşımıyla monetarizm para
politikalarının tüm makroekonomik amaçları gerçekleştirmekte sınırlılıkları olan bir araç
olduğunu vurgulamaya çalışmaktadır.
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11.6. Meraklısı İçin Ek Okuma
Paranın miktar teorisiyle Keynes’gil tahlil arasındaki farklar, Friedman’a göre, teori
değil, sadece ampirik bulgularla saptanabilecek varsayımlarla ilgilidir. Bu nedenle,
Friedman, paranın dolanım hızının -Keynes’gil teorinin söylediğinin aksine-istikrarlı
olduğunu kanıtlamak için geniş istatistik araştırmalara girmiştir.
İkinci Dünya Harbinden sonra, Keynes’gil teorinin etkisinde, bir ülke diğerini
izleyerek ucuz para politikası uygulamıştır; efektif talep yetersizliğini gidermek için
yatırımları artırmayı amaçlamıştır. Sonuç ise, miktar teorisinin öngördüğü gibi, enflasyon
olmuştur.
Friedman’a göre, Keynes’in izleyicileri her ne kadar Keynes’gil tahlil araçlarını
kullanmaya bugün devam ediyorlarsa da, artık varsayımlarını değiştirmiş bulunuyorlar; ne
likidite tercihinin mutlak olduğunu ne de yatırımların faiz elastikiyetinin düşük olduğunu
varsayıyorlar. Bununla birlikte, tahlillerini otonom harcama ve yatırım çarpanı çerçevesinde
yürütmeye, para miktarını da diğer etkenler arasında sadece bir tanesi kabul etmeye devam
ediyorlar. Oysa, istatistiki araştırmalar, paranın dolanım hızının Keynes’in çarpanından çok
daha istikrarlı olduğunu gösteriyor.
Miktar teorisi bir kere kabul edilirse, genel fiyat seviyesi ve nakdi gelir düzeyi
açısından, para arzı, anahtar değişken sayılır. Para arzı üretime oranla fazla artmamalıdır ki
enflasyon, az artmamalıdır ki deflasyon önlenebilsin. Ne var ki, miktar teorisinin reel gelir
artışıyle ilgili bir iddiası yoktur. Hem enflasyon hem (genel fiyat seviyesi düşüşü anlamında)
deflasyon, ekonominin büyümesi, duraklaması ya da gerilemesiyle bağdaşabilir. Para arzı
makro değişkenlerin nakdi değerlerini belirlemekle beraber, reel değişkenleri ancak geçici
olarak değiştirebilir. Reel faiz haddi, reel ücret, reel milli gelir, istihdam hacminin, para
arzından etkilenmeyen tek bir reel denge değeri vardır.
Keynes’gil tahlilden çıkarılan “maliye politikasına güven” de, Friedman’a göre,
yerinde bir inanç değildir. Çünkü, miktar teorisine göre devletin bütçe fazlası ya da açığı
vermesinin ekonomiye etkisi, mali kaynakların hangi yollardan karşılandığına bağlıdır: Eğer
bütçe açığı para arzı genişletilmeden halktan borç alarak karşılanıyorsa, bunun ekonomideki
doğrudan genişletici etkisi, mali kaynakların devlete aktarılmasının yol açtığı dolaylı
daraltıcı etkisi tarafından giderilmiş olur. Ayrıca, bunun genişletici etkisi, ancak, bütçe açığı
devam ettiği sürece devam eder. Buna karşılık, eğer bütçe açığı, para arzı genişlemesiyle
karşılanıyorsa, durum farklıdır. Açık ortadan kalktıktan sonra da, genişleyen para arzı
genişleyici etkisini sürdürür. Ne var ki, bunun için devletin bütçe açığı vermesine de gerek
yoktur; para arzını genişletecek diğer herhangi bir etken aynı sonucu verir.
Böylece, Keynes’in izleyicilerine göre iktisadi düşüncede “ihtilal” yaratan Keynes’gil
teori, monetarist M. Friedman’a göre, miktar teorisiyle açıklanamayacak hiçbir şey
söylemediği gibi, dayandığı varsayımlar da ampirik bulgularla doğrulanmamaktadır. Devlet,
konjonktür dalgalarını gidermek amacıyle para arzı değişmelerine dahi güvenemez.
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Yapacağı tek iş, her yıl para arzını (reel gelir artış haddine göre) sabit bir oranda artırmakla
yetinmektedir. Yani, Neo-klasik anlayışa uygun biçimde, devletin uygulayacağı en iyi
politika, hiçbir ile karışmamaktır.
Kaynak: Gülten Kazgan, 1984, İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, sf.
282-283.
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Bölüm Soruları
1) Friedman’a göre enflasyon nasıl bir olgu olarak değerlendirilmelidir?
a) İktisadi olgu
b) Parasal olgu
c) Harcama olgusu
d) Tarihsel olgu
e) Politik olgu
2) İşsizliğin daha altına düşürülemeyeceği seviye nasıl adlandırılmaktadır?
a) Doğal işsizlik oranı
b) Yapay işsizlik oranı
c) Yapısal işsizlik oranı
d) Cari işsizlik oranı
e) Analitik işsizlik oranı
3) Friedman’a göre reel para talebi hangi değişken ile ilişkilidir?
a) Cari gelir
b) Mutlak gelir
c) Yapısal gelir
d) Fiili gelir
e) Sürekli gelir
4) Monetaristler hangi tür iktisat politikalarını savunmaktadırlar?
a) Enflasyonist para politikaları
b) Genişlemeci para politikaları
c) Büyüme odaklı para politikaları
d) Kurala dayalı para politikaları
e) Yapısal para politikaları
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5) Ekonomide doğal işsizlik olgusunun ortaya çıkmasına neden olan iktisadi olgu
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Teknolojik işsizlik
b) Enflasyonist işsizlik
c) Friksiyonel işsizlik
d) Kronik işsizlik
e) Mevsimlik işsizlik

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) e, 4) d, 5) c
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12. ÇAĞDAŞ İKTİSADİ DÜŞÜNCE: ARZ YANLI İKTİSAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Arz Yanlı İktisat
12.2. Arz Yanlı İktisadın Temel Önermeleri
12.3. Arz Yanlı İktisat ve İktisat Politikaları
12.4. Arz Yanlı İktisat Uygulamalarının Sonuçları
12.5. Meraklısı İçin Ek Okuma

201

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Arz yanlı iktisadın temel önermeleri nelerdir?
2) Deregülasyon ne demektir?
3) Vergi indirimleriyle elde edilecek faydalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Arz yanlı iktisat

Arz yanlı iktisadın temel
önermelerini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Vergi indirimleri

Vergi indirimlerinin olası
sonuçlarını bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Deregülasyon

Deregülasyon kavramının
içeriğini öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Arz Yanlı İktisat



Bütçe açığı



Vergi İndirimleri



Deregülasyon
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Giriş
Arz yanlı iktisat Keynesyen müdahaleci iktisat politikalarını eleştiren ve farklı iktisat
politikaları öneren önemli bir iktisadi düşüncedir. Monetarizmin para alanındaki görüşerini
paylaşan arz yanlı iktisatçılar, hem kamu harcamalarının hem de vergilerin azaltılmasını
savunmuşlar, bu yolla devletin ekonomideki payının düşürüleceğini iddia etmişlerdir.
Deregülasyon da bu kapsamda dikkat çekici bir önderidir. Devletin her alanda maliyetler
getiren kapsamlı düzenlemelerinin azaltılmasının verimlilik ve dolayısıyla refah artışlarına
neden olacağı savunulmuştur.
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12.1. Arz Yanlı İktisat:
Arz yanlı iktisat olarak adlandırılan görüşler özellikle 1970’li ve 80’li yıllarda iktisat
düşüncesinde ele alınmıştır. ABD’de Reagan ve İngiltere’de Thatcher dönemlerinde de
uygulama alanı bulduğu vurgulanmaktadır.
Söz konusu düşünce kapsamında özellikle Klasik-neoklasik iktisat geleneğinin arz
yanlı yaklaşımına dönüş savunulmaktadır ki zaten ekolün yaygın adı da bu tavırdan
kaynaklanmaktadır.
Klasik-neoklasik geleneğin devamı olarak nitelendirdiğimiz Arz yanlı iktisadı doğal
olarak Keynesyen iktisadı eleştirenler arasında görmek yerinde olacaktır. Bilindiği üzere, II.
Dünya Savaşı sonrasında yaklaşık çeyrek yüzyıl boyunca altın dönemini yaşayan Keynesyen
iktisat, 1970’lerdeki stagflasyon sonrasında gözden düşmüş ve Monetarizm başta olmak
üzere çok sayıda farklı fikir çerçevesinde tartışılmaya başlanmıştır. Arz yanlı iktisadı da
bunlar arasında saymak gerekmektedir.
Arz yanlı iktisadın ilginç özelliklerinden biri de bazen Monetarizm ile
benzerliklerinden ötürü yanlış değerlendirilmesidir. Bu noktada özellikle vurgulanmalıdır ki
Arz yanlı iktisat özellikle para politikaları konusunda Monetarizm ile çok benzer görüşler
ortaya koymuşlardır. Ancak, Monetarizmin pek fazla ilgilenmediği maliye politikaları ve
genel anlamda ekonomiye devlet müdahalesi konularında daha radikal bir tavır
sergilemişlerdir.
Arz yanlı iktisadın iktisadi analizi Keynesyen analizde kabul edilen talep boyutundan
arz boyutuna taşıma girişimleri dışında bir diğer ilginç nokta da ekonomik istikrar ve gelir
dağılımı tartışmaları yerine özellikle ekonomik etkinlik (verimlilik) konusunu gündeme
taşımış olmalarıdır.

12.2. Arz Yanlı İktisadın Temel Önermeleri
Yukarıda vurgulandığı üzere Arz yanlı iktisatçılar iktisadi analizde ve iktisat
politikalarında önemli önermeler geliştirmişlerdir. Bunları üç başlık altında analiz etmek
mümkün olacaktır:
-

Deregülasyon

-

Yeni bir Maliye Politikası

-

Özelleştirme

Bu görüşlerden belki de en ilgi çekici olanı olan deregülasyon, devletin iktisadi
aktivitelerin her boyutuyla ilgili olarak getirdiği düzenlemeleri azaltılması anlamına
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gelmektedir. Başka bir ifadeyle de regülasyonun karşıtıdır. Türkçe karşılıkları olarak da
düzenleme (regülasyon) ve düzensizleştirme (deregülasyon) terimleri kullanılabilmektedir.
Deregülasyon uygulamalarının özellikle girişimcilerin yeni üretim alanları açmaları
ve istihdam yaratmaları önünde ciddi engeller yaratması Arz yanlı iktisatçıların öne
sürdükleri temel fikirlerden biridir. Burada, daha önce de vurgulanan iktisadi etkinlik veya
verimlilik kavramının öne çıkartıldığı iddia edilebilir.
Kamuoyunun da zaman zaman tartıştığı iş kurmanın ne kadar masraf yarattığı, kaç
farklı kuruma başvurmanın gerekli olduğu ve ne kadar süre gerektiği gibi konular esasen Arz
yanlı iktisadın deregülasyon önermesi ile elde edilebilecek verimlilik kazanımlarına örnek
teşkil ettiği görülmektedir.
Uygulamada deregülasyonun özellikle ABD ve İngiltere’de 1980’lerden itibaren
karşımıza çıktığı vurgulanmalıdır. Daha sonrasında da tüm dünyada iktisat politikaları
tartışmalarında sıklıkla referans verilen bir kavram olmuştur.
Yeni maliye politikaları bağlamında Arz yanlı iktisat, yüksek vergilerin ekonomide
durgunluk yaratması üzerinde durmuşlardır. Buna göre, devletin süreklilik arz eden bütçe
açıklarını kapatabilmek için zaman içinde vergileri yükseltmeleri özellikle yeni yatırımların
yapılmasına ve istihdam yaratmaya engel teşkil etmektedir. Ayrıca, tüketim üzerinden alınan
vergilerin de giderek yaygınlaşması ve çeşitlenmesi de tüketim harcamaları üzerinde
olumsuz etkiler yaratarak durgunluk olgusuna katkıda bulunmaktadır.
Bu noktada, Arz yanlı iktisadın en bilinen isimlerinden olan Arthur Laffer’in görüşleri
de dikkat çekmektedir. Kendi adıyla bilinen analizde, diğer bir ifadeyle Laffer eğrisi
yaklaşımında ortaya konulan görüş vergi toplamada optimal bir vergi oranının uygulanması
gerektiğidir. Buna göre daha fazla vergi hasılatı elde edebilmek doğrultusunda uygulanan
yüksek vergi oranı, durgunluk ve vergiden kaçınma gibi iktisadi süreçleri tetikleyerek vergi
hasılatının da düşmesine neden olacaktır.
Laffer eğrisi yaklaşımı Keynesyen iktisat politikalarının sınırlılığı bağlamında da
önemli bir görüştür. Sürekli olarak bütçe harcamalarını ve dolayısıyla da açıklarını artıran
genişlemeci maliye politikalarının vergi hasılatını artırarak sürdürülebilir bir konuma
taşınamayacağı fikri ortaya konulmaktadır.
Arz yanlı iktisadın bütçe açıklarının finansmanıyla ilgili bir diğer görüşü ise klasik
yaklaşıma yakındır. Söz konusu açıkların para basılarak finanse edilmesi (genişlemeci para
politikaları) halinde enflasyon yaratılacağı fikri dile getirilmektedir. Bu görüşün
monetarizmin görüşleriyle benzerliği açıkça ortadadır.
Bütçe açıklarının finanse edilmesi için sürekli borçlanmaya gidilmesi de Arz yanlı
iktisadın eleştirilerine neden olmuştur. Bu bağlamda ortaya konulan ve monetaristlerin de
benimsediği bilinen ilginç yaklaşım ise “dışlama etkisi”dir. Söz konusu etkinin literatürdeki
diğer isimleri ise “finansal itme etkisi” ve “crowding out etkisi”dir.
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Grafik: Laffer Eğrisi

Kamu kesimi borçlanma gereksiniminin artması sonucu bütçe açıklarının finanse
edilebilmesi amacıyla hazinenin mali piyasalarda giderek daha fazla borçlanması sonucunda,
ödünç verilebilir fonlar piyasasında özel kesimin yararlanabileceği fon miktarının azalması
olgusuna dışlama etkisi adı verilmektedir.
Devletin ödünç verilebilir fonlar piyasasında ek bir borçlanma talebi ile girmesi
durumunda faiz oranları yükselme eğilimi gösterecek ve özel kesimin borçlanma miktarını
düşürmesi söz konusu olacaktır.
Daha farklı ifade etmek gerekirse, devlet genişletici maliye politikalarını sürekli
biçimde uygularken özel kesime (yatırım vb. için) gerekli olan fonları bırakmamaktadır. Bu
durumda nispeten daha yüksek verimlilikteki yatırımlar için gereken fonlar bulunamamakta
ve ekonominin genelinde bir etkinlik veya verimlilik sorunu ortaya çıkacaktır.
Arz yanlı iktisatçılar bütçe açıklarının vergi artışlarının finanse edilmesi halinde
ortaya çıkacak bir diğer olumsuzluğun da üretim, yatırım ve tasarruf kararları üzerindeki
bozucu etkiler olduğunu iddia etmektedirler. Yüksek vergiler nedeniyle kaçınılan bir iktisadi
davranışlar orta ve uzun vadede ekonomide toplam arzın azalmasına neden olacaktır. Toplam
arzın azalması ise enflasyonist dinamiklere neden olabilecektir.
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Ayrıca, Arz yanlı iktisat refah devleti uygulamaları kapsamında sürekli olarak transfer
harcamalarının artırılmasına da karşı çıkmaktadırlar. Özellikle çalışmayı, üretimi, yatırımı
caydırıcı etkileri üzerinde durulmaktadır. Bunun en önemli nedeni is bireylerin çalışma
yerine transfer harcamaları elde etme peşinde koşacak olmalarıdır. Buna verilen en bilinen
örnek ise işsizlik sigortasıdır.

12.3. Arz Yanlı İktisat ve İktisat Politikaları
Arz yanlı iktisat devletin uygulayacağı müdahaleci politikalara negatif açıdan
yaklaşmaktadırlar. Bunları başlıklar halinde ele almak yerinde olacaktır:
- Enflasyonun temel nedeni, arz yanlı iktisatçılara göre, para arzı artışlarının
ekonominin büyüme oranından fazla olmasıdır. Bu bakış açısının Monetarizm ile aynı
olduğunu ve bu bağlamda arz yanlı iktisatçıların da para arzında sabit bir artış yapılmasını
önerdiklerini vurgulamak gerekmektedir.
- Arz yanlı iktisat denk bütçe politikasını savunmaktadır. Bu durumu sağlamak için
hem kamu harcamaları hem de vergiler azaltılmalıdır. Böylece bir taraftan bütçe açıkları
ortadan kaldırılacak, diğer taraftan da devletin ekonomi içindeki payı azaltılacaktır.
- Uygulanacak vergi indirimleri nispi fiyat değişimleri yoluyla ekonomide olumlu
performans yaratabilecektir.
- Deregülasyon yoluyla devletin dolaylı müdahaleleri azalınca piyasa
mekanizması başarılı bir biçimde işlemeye başlayacak, ekonomideki makro verimlilik
artacaktır.
- Arz yanlı iktisatçılar, Keynesyen iktisadın benimsediği Phillips eğrisinin geçersiz
olduğunu iddia etmektedirler. Düşük işsizlik ve yüksek enflasyon birlikteliğinin veya tam
tersinin yaşanmasının bir zorunluluk olmadığını ileri sürmektedirler. Buna göre, istihdam,
tasarruf ve yatırım kararlarını olumsuz etkileyen devlet müdahaleleri kaldırıldığında aynı
zamanda hem enflasyon düşecek, hem de büyüme ve istihdam oluşacaktır. Bunu sağlayacak
olan olgu ise, verimlilik açısından üstün olan özel sektörün rekabet, verimlilik artışı ve
teknolojik yenilik gibi süreçleri kullanarak ekonomik büyüme ve refah artışı sağlayacak
olmasıdır.
Grafik: Vergi İndirimlerinin Olumlu Etkileri
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Grafik: Arz Yanlı İktisada Göre Phillips Eğrisinin Geçersizliği

12.4. Arz Yanlı İktisat Uygulamalarının Sonuçları
Uygulamadaki sonuçlar açısından ele alındığında Arz yanlı iktisadın başarısı tartışma
konusu olmuştur. Özellikle ortaya konulan iktisat politikaları tedbirlerinin yaygın biçimde
uygulandığı ABD ve İngiltere bu bağlamda önemli örneklerdir.
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ABD ve İngiltere’de vergi indirimleri bütçe açıklarını daha da artırmıştır. Çünkü bu
ülkelerde kamu harcamalarını azaltma konusunda daha isteksiz davranmışlardır. ABD’de
daha sonra harcama kesintileri görülürken, İngiltere’de dolaylı vergi uygulamaları ve
özelleştirme tedbirleri ile karşılaşılmıştır.
Vergi indirimlerinin tasarruf, yatırım ve istihdam üzerindeki etkileri beklendiği kadar
olumlu olmamıştır.
Deregülasyon politikaları ise özellikle parasal ve finansal genişlemenin hızlanmasına
ve nihayetinde de finansal istikrarsızlıklara neden olmuştur.
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12.5. Meraklısı İçin Ek Okuma
[Gregory] Mankiw’in kitabının olumsuz bir yönü varsa o da, vergi kesintilerinin
ekonomi üzerindeki etkisinin analizi olabilir. Mankiw’in modelinde, bir vergi indirimi ile
bütçe açığına dayalı harcama aynı etkiye sahiptir –bir vergi indirimi, tüketimi yükselterek
“yatırımları dışlar ve faiz oranlarını artırır”. Mankiw, Reagan vergi indirimlerinin açığı
büyüttüğünü, böylece faiz hadlerini yükselttiğini ve ulusal tasarrufları azalttığını belirtmiştir.
Bununla birlikte, arz-yanlı iktisatçıların öngördüğü şekilde, Reagan yönetimi boyunca her yıl
vergi gelirlerinin arttığı gerçeğini gözardı etmiştir. Robert Mundell, Paul Craig Roberts,
Martin Anderson ve Arthur B. Laffer’in öncülüğünü yaptığı arz-yanlı iktisat okulu,
Keynezyen talep-yanlı politikaları ileri düzeyde eleştirmiştir. Okul, 1980’lerde Reagan
yönetimi boyunca açık bütçe harcaması ve gevşek para politikasından ziyade, vergi
indirimlerini, deregülasyonu ve serbest ticareti savunarak popülerlik kazanmıştır. Arz-yanlı
iktisatçılara göre, devlet tüketim ve talepten ziyade, üretimi ve arzı teşvik etmelidir.
Bundan başka, arz-yanlı iktisatçılar, hükümet harcamalarının ekonomik faaliyetleri
vergi indirimlerinden daha etkin bir şekilde teşvik ettiğini savunan Keynezyen iktisatçılarla
da farklı görüştedirler. Yüksek artan oranlı vergilerin çalışmak, yatırım yapmak ve tasarruf
etmenin önünde güçlü bir caydırıcı olduğunu söylemişlerdir. Paul Craig Roberts’ın ifade
ettiği gibi:
Arz-yanlı iktisat, maliye politikasına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Arz-yanlıları,
harcama üzerindeki etkisine vurgu yapmak yerine, vergi oranlarının mal ve hizmet arzını
doğrudan etkilediğini göstermişlerdir. Daha düşük vergi oranları, çalışmak, tasarruf etmek,
risk almak ve yatırım yapmak için daha iyi teşvikler anlamına gelir. İnsanlar, daha yüksek
vergi sonrası ödüllere ya da daha yüksek karlılığa tepki verdikçe, gelirler yükselir ve vergi
tabanı genişler, böylece kaybedilen gelirlerin bir kısmı Hazineye geri döner. Ayrıca, tasarruf
oranları da artar; böylece, kamu ve özel borçlanma için daha fazla finansman sağlanmış olur.
Kaynak: Mark Skousen, 2007, İktisadi Düşünce Tarihi: Modern İktisadın İnşası, sf.
501.
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Bölüm Soruları
1) Devletin ekonomiye yönelik uyguladığı çeşitli düzenleme ve kuralların
azaltılması önerisi nasıl adlandırılmaktadır?
a) Regülasyon
b) Konsolidasyon
c) Genişlemeci iktisat politikası
d) Daraltıcı iktisat politikası
e) Deregülasyon
2) Arz yanlı iktisadın politika önerilerinin ilk defa uygulandığı ülkelerden biri
hangisidir?
a) Fransa
b) ABD
c) Avrupa Birliği
d) Sovyetler Birliği
e) Almanya
3) Vergi oranının optimal bir seviyesi olduğunu ortaya koyan analiz nasıl
adlandırılmaktadır?
a) Laffer eğrisi
b) Üretim olanakları eğrisi
c) Fiyat faktör eğrisi
d) Phillips eğrisi
e) Engel eğrisi
4) Arz yanlı iktisada göre vergi indirimleri aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumlu
etkiler yaratacaktır?
a) İhracat
b) İthalat
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c) Bütçe açığı
d) Yatırımlar
e) Teknolojik ilerleme
5) Arz yanlı iktisat Phillips eğrisine dair hangi tavrı benimsemektedirler?
a) Orijinal Phillips eğrisi
b) Dikey Phillips eğrisi
c) Phillips eğrisinin geçersizliği
d) Değiştirilmiş Phillips eğrisi
e) Yatay Phillips eğrisi

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) a, 4) d, 5) c
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13. ÇAĞDAŞ İKTİSADİ DÜŞÜNCE: KAMU TERCİHİ TEORİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Kamu Tercihi Teorisi
13.2. Ekonomik Anayasa
13.3. Metodolojik Bireycilik ve Katalaksi
13.4. Kamu Tercihi Teorisine Yönelik Eleştiriler
13.5. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kamu tercihi teorisi hangi metodolojiyi benimsemektedir?
2) Ekonomik anayasa ile hedeflenenler nelerdir?
3) Katalaksi ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kamu Tercihi Teorisi

Kamu tercihi teorisinin
varsayımlarını bilmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Ekonomik Anayasa

Ekonomik anayasa
önerisinin işlevini
öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Katalaksi

Katalaksi kavramı
bağlamında farklı insan
davranışlarını kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Kamu Tercihi



Ekonomik Anayasa



Katalaksi



Metodolojik Bireycilik
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Giriş
Kamu Tercihi yaklaşımı insan davranışlarının kamusal ve özel alanda farklı olduğuna
dair varsayımı reddetmektedir. Metodolojik bireycilik varsayımı çerçevesinde insanın
kamusal alanda da maksimizasyon hedeflerine sahip olduğunu tartışmaktadır. Dolayısıyla,
kamusal alanda ortaya çıkan karmaşık ilişkilerin yaratacağı ekonomik olumsuzluklara karşı
düzenlemeler getirilmesi gerektiği fikri ele alınmaktadır. Söz konusu düzenlemelerin
anayasal kurallar düzeyinde olması gerektiği önerisi dile getirilmektedir.
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13.1. Kamu Tercihi Teorisi
Kamu Tercihi teorisi literatürde “Virginia Politik İktisat Okulu” ve “Anayasal İktisat”
olarak da adlandırılmaktadır.
Bu iktisadi düşünce okulunun temel fikri iktisat teorisi araçlarıyla politikanın ve kamu
sektörünün de analiz edilebileceğidir.
Yine öne çıkan önemli bir tartışma ise kamu ekonomisinin başarısızlığı iddiasıdır. Bu
perspektiften bakıldığında, kamu tercihi teorisini monetarizm ve arz yanlı iktisat da olduğu
gibi Keynesyen ekonomiyi eleştiren görüşler arasında değerlendirmek gerekmektedir.
Benzer biçimde, kamu tercihi teorisinin de piyasa mekanizmasının başarısını bir varsayım
olarak kabul ettiği vurgulanmalıdır.
Kamu ekonomisinin başarısızlığı eleştirisinde, yoğun devlet müdahalelerinin
getirdiği sıkıntılar ve verimsizlikler ele alınmaktadır. Söz konusu olumsuzlukları aşmak için
özellikle devletin gücünün ve sorunluluklarının sınırlandırılması önerilmektedir.
Bu doğrultuda öne çıkan temel araç olarak da “anayasal kurallar” dikkat çekmektedir.
Daha önce vurgulandığı üzere, kamu tercihi yaklaşımına “anayasal iktisat” adının
verilmesinin nedeni de olarak söz konusu kural önerileri gösterilebilir.
İktisadi karar birimlerinin kişisel çıkarları doğrultusunda kurdukları mekanizmaları
sınırlamak için kullanılması önerilen kurallar bir “ekonomik anayasa” olarak
değerlendirilebilir.

13.2. Ekonomik Anayasa
Kamu tercihi yaklaşımı veya anayasal iktisat ekonomik alandaki ilişkileri
düzenlemek doğrultusunda ayrıntılı tedbirleri ve düzenlemeleri içeren bir hukuksal
düzenleme önermektedirler.
Söz konusu düzenlemeleri farklı başlıklarda ele almak mümkündür:
- Mali Anayasa: Söz konusu anayasal kurallar özellikle kamu harcamalar,
vergilendirme, kamu borçlanması, bütçe denkliği, mali disiplin kriterleri ve mali kural
uygulanması gibi önemli konu başlıklarında ortaya konulan düzenlemeler olarak kabul
edilmektedir.
- Parasal Anayasa: Anayasal iktisat para alanında da önemli sınırlandırmalar
önermektedir. Buna göre parasal sisteme dair kurallar ve özellikle de para arzı artışlarına dair
kurallar ele alınmaktadır.
- Dış Ticaret Anayasası: Bu kapsamda ele alınan kurallar korumacı ve/veya serbest
dış ticarete dair politikalar hakkında kurallar ve döviz kuru sistemine dair kurallar olarak
sıralandırılabilir.
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- Rekabet Anayasası: Devletin rekabetin kurulması ve korunması anlamında
önemli görevleri olduğunu kabul ederek deregülasyonlar, rekabeti artırıcı kurallar ve haksız
rekabete karşı kurallar ele alınmaktadır.
- Gelir Dağılımı Anayasası: Refah devletinin de çok önemsediği gelir dağılımıyla
ilgili müdahaleleri düzenleyecek kurallar önerilmektedir.
- Sosyal Güvenlik Anayasası: İktisadi aktörlerin eğitim, sağlık ve tabii emeklilik
vb. alanlarda ortaya koyduğu taleplerin devlet tarafından nasıl karşılanacağına dair kurallar
tartışılmaktadır.

13.3. Metodolojik Bireycilik ve Katalaksi
Kamu tercihi yaklaşımı iktisadi alanda olduğu gibi, politik ve/veya kamusal alanda
da temel birimin birey olduğunu kabul etmektedir. Söz konusu birey piyasada aldığı ve
uyguladığına benzer kararları politik düzlemde de uygulamaktadır.
Dolayısıyla devlet, ulus, parti, seçim veya çeşitli örgütlerin kapsamında da birey
tercihleri öne çıkarılmakta; ele alınan sorunsal birey davranışlarından hareketle açıklanmaya
çalışılmaktadır.
Başka bir ifadeyle, özel davranış ile toplumsal veya kamusal davranış arasında bir
fark olmadığını ileri sürmektedirler. Kamusal veya toplumsal ve tabii politik statüler ne
olursa olsun bireylerin kişisel çıkar peşinde olduğu varsayımı kabul edilmektedir.
Burada kabul edilen yaklaşım iktisat teorisi kapsamında tartışılan homo economicus
tipolojisinin kamusal alan tartışmalarına taşınmasıdır. Bilindiği üzere iktisat teorisi analiz
edeceği temel birim olarak rasyonel insan davranışlarını kabul etmiş ve bu kapsamda
karşımıza çıkan kişisel çıkar veya maksimizasyon hedeflerini incelemeye yönelmiştir.
Vurgulanması gereken bir diğer nokta, kamu tercihi yaklaşımının politikayı da bir
mübadele alanı olarak görmesidir. Hatta bu doğrultuda kullanılan orijinal ifadeyle politika
bir katalaksi olarak görülmektedir. Katalaksi terimi mübadele, sözleşme veya ticaret
anlamlarında kullanılan bir sözcüktür. Dolayısıyla, eğer politika mübadele biçimlerinden biri
olarak kabul edilecek olursa, diğer bir mübadele biçimi olan piyasa mübadelelerini açıklamak
için kullanılan kavram ve araçlar da kullanılabilecektir.
Örnek vermek gerekirse vergi bir tür bedel, ücret veya fiyat olarak kabul edilebilir.
Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin dolaylı bir karşılığı niteliğindedir. Tabii ki
bireyler nasıl piyasada fiyatların daha düşük olmasını umuyorlarsa, kamusal alandaki
mübadelede de vergilerin daha düşük olmasını beklemektedirler.
Burada karşımıza çıkan sorun politika alanındaki mübadelenin çok daha karmaşık bir
süreç olmasıdır. Piyasa mübadelesinde karşımıza çıkan iki temel aktör varken ve bu
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aktörlerin amaçları son derece belirgin iken; kamusal alanda karşımıza çok farklı rol, isim ve
statülere sahip farklı bireyler çıkmaktadır.
Kamu tercihi kuramı işte bu farklı niteliklere sahip mübadele ilişkilerinin de
düzenlemeye tabi olmasını önermektedirler. Bu yolla, kamusal alandaki aktörlerin
davranışları arasında optimal bir denge noktasına ulaşılabileceğini düşünmektedirler.
Tablo: Kamusal Alandaki Aktörlerin Amaçları

Kamusal alanda karşımıza çıkan aktörlerden önemli biri seçmendir. Seçmen veya
vatandaş seçimlerde oy vermeyi kamusal bir görev olarak düşünmenin yanı sıra verdiği oy
ile başlayacak dönemde karşısına çıkacak durumu rasyonel açıdan da analiz edecektir.
Buna göre, seçmen kendisine yönelik kamu harcamalarının daha fazla olmasını ve
ödeyeceği vergi vb. tutarların da daha az olmasını tercih edecektir. Bir söylem olarak
bakıldığında seçmenin verdiği oy bir vatandaşlık görevidir veya politik bir tercihtir. Ancak,
kamu tercihi kuramına göre birey iktisadi ilişkilerinde aradığı fayda maksimizasyonunu söz
konusu alana da taşımaktadır.
Politikacı açısından bakıldığında yine bunun bir vatandaşlık görevi veya kamusal
sorumluluk olgusu olduğu iddiası karşımıza çıkmaktadır. Ancak, kamu tercihi yaklaşımı
politikacıların da seçmen benzeri bir maksimizasyon hedefine yöneldiklerini kabul
etmektedir: oy maksimizasyonu.
Politikacı, kamu politikalarını belirlerken kendisine sağlayacağı oyları da dikkate
alacaktır. Örneğin kamu harcamalarında gerçekleştireceği marjinal bir artışın ne kadar oy
artışı sağlayacağını öngörmeye çalışmaktadır. Benzer biçimde marjinal kamu gelirlerini
artıracak bir vergi oranı artışının da ne kadar olumsuz tepki yaratacağını tahmin etmeye
çalışacaktır.
Bürokratlar da kamu tercihi ekolüne göre benzer bir maksimizasyon hedefine
sahiptirler: ödenek maksimizasyonu. Bu kapsamda, kamusal alanda görevli bir memur veya
bürokratın mesaisi boyunca kamusal kaygılarla hareket ettiğini, mesaisi bittiğinde ise
birdenbire kişisel çıkar peşinde koştuğunu düşünmenin yanlışlığına işaret edilmektedir.
Bunun yerine bürokratın kamusal alanda da kendi çıkarlarını önemsediği varsayılmaktadır.
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Somutlaştırmak gerekirse, bürokratlar kendi özlük haklarını iyileştirecek kararların
alınmasını ve kendi kullanımlarındaki ödeneklerin artırılmasını benimseyeceklerdir.
Kamusal alanda karşımıza çıkan bir diğer grup da baskı gruplarıdır. Bunlara örnek
vermek gerekirse lobiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar ve dernekler sayılabilir.
Her ne kadar bu kuruluşların toplumsal ve kamusal fayda doğrultusunda faaliyetler yürüttüğü
kabul edilse de, genellikle bu tip kuruluşlar öncelikle kendi üyelerinin veya paydaşlarının
çıkarlarını gözetmektedirler. Kamu tercihi teorisi söz konusu olguyu “rant kollama” olarak
adlandırmaktadır. Başka bir ifadeyle, bu kuruluşlar da üzerlerindeki yükümlülükleri
azaltmayı ve kamu kaynaklarının kullanımında daha fazla rol ve imkan elde etmeyi
amaçlamaktadırlar.

13.4. Kamu Tercihi Teorisine Yönelik Eleştiriler
Kamu tercihi yaklaşımın ortaya koyduğu çözümlemeler aydınlığında anayasal
kuralların uygulanmasını tartışması özellikle politikacı, bürokrat ve kamu görevlilerinin
alternatif politikalar izlemesini engelleyeceği yönünde eleştirilere uğramaktadır.
Ayrıca, söz konusu kurallar seçmenin politik tercih hakkını anlamsızlaştırabilecek,
yaşanan çeşitli sorunlar ve süreçle üzerindeki tartışmalar bir anlamda kurallar üzerindeki bir
tartışma olmaktan kurtulamayacaktır.
Bu noktada vurgulanması gereken ilginç bir nokta ise, özellikle iktisadi konuların
teknik boyutlarının değerlendirilmesi kapsamında ortaya çıkan bir karşıtlıktır. Bir tarafta
teknik boyutlara hakim olduklarını iddia eden iktisatçılar var iken, onların karşısında da
politikacılar ve hukukçular yer alacaktır. Bu durumda da alınması gereken kararların içeriği
ikinci plana düşebilecektir.
Kamu tercihi yaklaşımının önermeleri ve bu doğrultuda ortaya konulan çözümler
kapsamında önemli bir ikilem ortaya çıkabilecektir: demokrasi – teknokrasi ikilemi. Teknik
bilgileri öne çıkaranlar anti demokratik olmakla, demokrasiyi öne çıkaranlar da bilgisizlikle
suçlanmaktan kurtulamayacaktır.
Bir diğer eleştiri politik yozlaşmalara veya olumsuz süreçlere karşı getirilen kısıtlama
ve düzenlemelerin seçmen nezdinde bir depolitizasyon süreci yaratma riskidir. Buna göre,
sorunların kurallar çerçevesinde çözüldüğü ve tekrarlanmayacağı fikri vatandaşların ülke
sorunlarıyla ilgilenmelerini teşvik etmeyen bir ortam yaratabilecektir.
Önemli bir felsefi eleştiri ise insan doğasının sadece bireysel rasyonel seçimleri
içerdiğini düşünmenin yetersizliği yönündedir. Hayek vb. düşünürlerin de vurguladığı gibi
inşalar ahlaki seçimler de yapmaktadırlar. Dolayısıyla kamusal alanda nasıl sadece ideal
kamusal tercihler olduğunu düşünmek hatalı ise, bu alanda sadece kişisel çıkara dayalı
tercihlerin ortaya çıktığını sürmek de bir o kadar eksik olacaktır.
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13.5. Meraklısı İçin Ek Okuma:
Kamu tercihi teorisi, iktisadi analizin aletleri ile kamu kesiminin (devletin) gittikçe
büyüdüğünü, aynı zamanda bu büyümenin ekonomik etkinsizliği kendi içinde nasıl
barındırdığını farklı kavramlardan yola çıkarak ortaya koymuş oldu. Ancak bu bilimsel
saptama, problemin çözümü konusunda kamu tercihinin önerisini de merak eden bilim
çevrelerinin, yüzünü kamu tercihi teoricilerine çevirmişti. Kamu tercihi teorisinin bu
konudaki çözümü açık ve netti: Anayasal Politik İktisat.
Anayasal iktisat ya da anayasal politik iktisat Buchanan’ın tarifine göre bir ülkedeki
ekonomik ve politik birimlerin faaliyet ve tercihlerini sınırlayan anayasal kurallar bütününün
nasıl olması gerektiğini ve nasıl işlediğini açıklamaya çalışan bir disiplindir.
V. Vanberg’in tanımı ise biraz farklıdır. Ona göre anayasal politik iktisat, klasik
politik iktisadın kurumsal bakış açısını canlandırmaya çalışan, modern iktisadın içinde yer
alan ve pek çok çalışma alanından oluşan bir araştırma programıdır. Kamu tercihi, hukuk,
iktisat ve yeni kurumcu iktisat gibi programların anayasal iktisada kadar uzanan ortak
noktası, metodolojik bireyciliği terk etmeden neo-klasik iktisadın kurumsal eksikliklerini
giderme çabasıdır.
Bu yeni inceleme alanının görevi aslında devletin ve bireylerin ekonomik hak ve
özgürlüklerini ve sorumluluklarını düzenleyen anayasal kurallar bütününün nasıl olması ve
nasıl işlemesi gerektiğini ortaya koymaktır. Bir ekonomide devletin hak ve yetkilerini, aynı
zamanda bireylerin de hak ve özgürlüklerini ortaya koyarak bunların sınırlılıklarının
belirlenmesi anayasal iktisadın inceleme alanına girmektedir.
Kaynak: Abdullah M. Küçükkalay, 2010, İktisadi Düşünce Tarihi, sf. 465.
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Bölüm Soruları
1) Kamu tercihi yaklaşımına göre iktisadi ve kamusal alanda birey davranışları
hangi vizyonla ele alınmalıdır?
a) Faydacılık
b) Rasyonel beklentiler
c) Piyasa mekanizması
d) Metodolojik bireycilik
e) Rasyonellik
2) Kamu tercihi yaklaşımı hangi tür düzenlemelerin uygulanmasını önermektedir?
a) Anayasal kurallar
b) Piyasa mekanizması
c) Kamu mülkiyeti
d) Genişlemeci maliye politikası
e) Kurala dayalı politikalar
3) Kamu görevlilerinin davranışı hangi kavram kapsamında ele alınmaktadır?
a) Oy maksimizasyonu
b) Fayda maksimizasyonu
c) Ödenek maksimizasyonu
d) Gelir maksimizasyonu
e) Harcama maksimizasyonu
4) Politikacıların marjinal kamu harcamasının getirisi ile marjinal vergi artışının
yaratacağı kaybı karşılaştırmaları hangi yaklaşımda öne çıkmaktadır?
a) Kar maksimizasyonu
b) Fayda maksimizasyonu
c) Rant kollama
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d) Optimal kaynak dağılımı
e) Oy maksimizasyonu
5) Kamu tercihi yaklaşımı kamusal alandaki mübadele ilişkilerini hangi kavram
bağlamında tartışmaktadır?
a) Optimizasyon
b) Katalaksi
c) Maksimizasyon
d) Verimlilik
e) İstikrar

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) e, 5) b
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14. ÇAĞDAŞ İKTİSADİ DÜŞÜNCE: YENİ KLASİK İKTİSAT VE
YENİ KEYNESYEN İKTİSAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Yeni Klasik İktisat
14.2. Yeni Keynesyen İktisat
14.3. Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen İktisadın Karşılaştırılması
14.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yeni Klasik İktisadın iktisat politikası önermesi nedir?
2) Piyasa başarısızlıkları ne demektir?
3) Rasyonel beklentiler hipotezinin tanımı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Rasyonel beklentiler
hipotezi

Rasyonel beklentiler
hipotezinin önemini
kavramak

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Yeni Klasik İktisat

Yeni Klasik İktisadın
varsayımlarını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.

Yeni Keynesyen İktisat

Yeni Keynesyen İktisadın
varsayımlarını öğrenmek

Kazanım okuyarak,
araştırarak, tartışarak ve
sorgulayarak
geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar


Rasyonel Beklentiler Hipotezi



Yeni Klasik İktisat



Yeni Keynesyen İktisat



Piyasa Başarısızlığı



Kredibilite
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Giriş
Bu bölümde günümüzün dikkat çeken iktisadi görüşlerinden Yeni Klasik İktisat ve
Yeni Keynesyen İktisat ele alınacaktır. Söz konusu iki ekolün birçok konuda uyuşmazlık
sergilemesine rağmen, her ikisinin de Rasyonel Beklentiler Hipotezini kabul ettikleri
görülmektedir.
Yeni Klasik İktisat iktisat politikalarının etkinliğinin düşük olduğunu ve bu nedenle
de ancak kredibilite sahibi iktisat politikalarının başarılı olabileceğini ileri sürmektedir. Buna
karşılık, Yeni Keynesyen İktisat piyasa başarısızlıkları kavramı bağlamında yaşanan
sorunları öne çıkararak iktisat politikaları konusunu müdahaleci bir tavırla ele almaktadır.
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14.1. Yeni Klasik İktisat
Günümüzde, iktisatçılar arasında politik görüş açılarıyla paralellikler gösteren başlıca
tartışma alanları şunlardır:
•

Ücretlerin ve fiyatların esnekliği

•

Toplam arzın esnekliği

•

Piyasaların işleyişinde beklentilerin rolü

•

Uzun dönem dengesinin tek olup olmadığı

•

Temel alınan zaman aralığı

•

Ekonominin tam istihdam dengesinde çalışma ihtimali

•

Piyasaların temizlenmesi ihtimali

•

Uygulanacak ekonomi politikalarının türü ve başarı şansı

•

Hysteresis etkisi

Bu alanlarda ortaya çıkan tartışmalar kapsamında günümüzde öne çıkan iki ekol
olduğu iddia edilebilir. Yeni Klasik İktisat ve Yeni Keynesyen İktisat. Bunlardan öncelikle
Yeni Klasik İktisadı ele almak yerinde olacaktır.
Yeni Klasik İktisat iktisat politikalarını tamamen reddeden ve Keynes’ten önceki
ekonomi yaklaşımını savunan bir iktisadi görüş olarak tanımlanabilir. En önemli temsilcileri
R. Barro, N. Wallace, T. Sargent ve R. Lucas adlı iktisatçılardır.
Yeni klasikler temel monetarist bakış açısını benimsemekle birlikte, kullandıkları
tekniklerin farklılığı ve daha keskin görüşlere sahip olmaları açısından ayrışmaktadırlar.
Beklentilerin rasyonel olması, ekonomik aktörlerin sistematik olarak yanıltılamaması
doğrultusunda öngörülemeyen şokların daha ileri ve derin bir analizle açıklanmasını olanaklı
hale getirmiştir. Bu ekonomistler, doğal çıktı oranı, doğal işsizlik oranı gibi monetarist
kavramları savunmakta ancak şu noktalarda yenilikler sunmaktadır:
•

Ekonomik ajanlar, elde ettikleri tüm bilgileri geleceği tahmin için kullanırlar.

• Ekonomik ajanlar geleceğe yönelik beklentilerde sistematik hata yapmadıkları
için, ekonomi politikası otoriteleri, kısa dönemde bile reel üretim ve istihdam seviyesini
değiştiremeyebilirler.
Yeni klasikler iktisat bilimini meteoroloji bilimine benzeterek, iktisat politikalarından
uzak durulması gerektiğini, iktisada sadece açıklama ve tahmin görevini yüklerler. Bireyler
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optimizasyon ilkelerini başarı ile uygular ve esnek fiyatlar sürekli olarak piyasaları temizler.
Yeni Klasikler toplam arz eğrisinin fiyatlara duyarlı olmasını Lucas Sürpriz (arz) Fonksiyonu
ve Emek Piyasasında Zamanlararası İkame ile açıklamaktadırlar.
Özellikle, monetaristlerin benimsediği adaptif beklentiler yerine ilk defa J. Muth
tarafından ileri sürülen rasyonel beklentiler hipotezini benimseyerek analizlerinde
kullanmaları, bu farklılaşmanın göstergesi olmuştur.
Rasyonel beklentiler hipotezine göre, iktisadi birimler beklentilerini oluştururken
sadece geçmişe ait bilgileri değil, içinde bulundukları döneme ait yeni bilgileri de
kullanmakta ve topladıkları bu bilgileri değerlendirip başarılı öngörüler yapabilmektedirler.
Bu hipotezin sonuçlarından belki de en önemlisi iktisadi aktörlerin sistematik olarak
yanılmamasıdır. Bu kapsamda, yeni klasik iktisat analizlerinde oyun teorilerini kullanmaya
yönelmiştir.
İktisadi aktörler elde ettikleri tüm bilgileri geleceği tahmin için kullanmaktadırlar.
İktisadi aktörler geleceğe yönelik beklentilerde sistematik hata yapmadıkları için, ekonomi
politikası otoriteleri, kısa dönemde bile reel üretim ve istihdam seviyesini
değiştiremeyebilirler.
İktisat politikası alanında ise getirdikleri yenilikler kapsamında en dikkat çekici olan
fikirler, Kredibilite sahibi (itibarlı) Politikalar ve iktisat politikalarının zaman boyutunda
tutarlı olmasının gerekliliğidir:
Kredibilite sahibi politikalar kavramı uygulamaya konulan iktisat politikasının
başarılı olması için kredibilite kazanması ve bunu sürdürmesi zorunluluğuna işaret
etmektedir.
-

- Zaman tutarsızlığı kavramı ise uygulamaya konulan iktisat politikasının “ex
ante” ve “ex post” optimalitesi arasındaki farkı sorgulamaktadır. t anında optimal olan
politika t+1 anında optimal değilse zamansal tutarsızdır. Dolayısıyla terk edilmelidir.
Yeni Klasik iktisatçılardan R. Lucas’ın görüşleri oldukça dikkat çekicidir. Politika
etkinsizliği kavramı çerçevesinde değerlendirilen görüşleri kapsamında Lucas’ın “En iyi
politika politikasızlıktır” önermesi oldukça hararetli tartışmalar yaratmıştır.
Lucas’a göre iktisadi aktörler iktisat politikalarını takip etmekte ve kendisini
koruyacak önlemler almaktadır. Bu nedenle de uygulanacak her türlü iktisat politikası
iktisadi aktörler tarafından öngörülerek boşa çıkartılacaktır. Bu durumda da, iktisat
politikasının etkin olabilmesinin tek olasılığı öngörülemez olmasıdır. Diğer bir ifadeyle,
uygulanacak iktisat politikası sürpriz yaratmalıdır.
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Lucas, bu tarz sürpriz politikaların da rasyonel açıdan bakıldığında sınırlı olduğunu
ve dolayısıyla iktisat politikaları aracılığıyla reel iktisadi değişkenleri etkilemenin orta ve
uzun vadede olanaksız olduğunu kabul etmek gerekmektedir.
Yeni klasikler maliye politikalarının da etkinsiz olduğunu düşünerek Keynesyen
geleneğe itiraz geliştirmişlerdir. Buna göre, eğer bütçe açıkları borçlanma ile finanse edilirse
dışlama etkisi oluşacak; eğer vergi artışları yapılırsa ekonomide durgunluk veya resesyon
görülecektir. Yeni klasiklerin bu fikirleriyle monetarizm ve arz yanlı iktisat ekolleriyle
benzer bir tavır benimsediği görülmektedir.
Yeni klasik iktisadın literatürde dikkat çeken iki önemli önermesi daha vardır:
-

Ricardocu denklik veya Ricardo-Barro hipotezi:

Bu hipoteze göre bütçe açıklarını artıran bir kamu harcamasının borçlanma ile
karşılanması durumunda dahi iktisadi aktörler uzun vadede bu durumun sürdürülemeyeceğini
bilmektedirler. Dolayısıyla orta veya uzun vadede vergilerin artabileceği olasılığını dikkate
alacaklardır. Bu durumda bireyler gelecekteki vergi artışlarına karşı bugünden tasarruflarını
artıracaklardır. Ricardo-Barro hipotezi bu kapsamda, bütçe açıkları ile yaratılan talep
artışlarının ekonomiyi canlandıramayacağını, çünkü bireylerin de harcamalarını kısacaklarını
iddia etmektedir. Politika önermesi olarak da sürekli bütçe açıklarından vazgeçilmelidir.
-

Hoş olmayan monetarist aritmetik:

Yeni klasik iktisatçılar Sargent ve Wallace tarafından geliştirilen bu yaklaşımda bütçe
açıklarının borçlanma ile finanse edilmesinin sınırlılığı üzerinde durulmaktadır. Yükselen
faizler ve yetersiz borçlanma imkanları nedeniyle kamu kesimi parasal genişlemeye
yönelebilir ki bu durumda da enflasyon ortaya çıkacaktır. Burada da karşımıza sürekli bütçe
açıklarının eleştirilmesi olgusuyla karşılaşılmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde tartışılan bir
diğer olgu da kamu kesiminin borç yükünün artış eğilimidir. Eğer kamu borçları için ödenen
reel faizler ekonomik büyüme hızını aşarsa borç stokunun milli gelire oranı artacak ve çeşitli
olumsuzluklar görülebilecektir.
Her ne kadar Yeni klasiklerin görüşleri çok değerli tartışmalar geliştirilmesini
mümkün kılsa da bazı önemli ikilemler de yaratmıştır. Örnek vermek gerekirse rasyonel
beklentiler hipotezi oldukça tatminkar bazı modeller kurulmasını sağlamakla birlikte test
edilemeyen bir varsayımdır. Ayrıca, piyasaların tam esnek ve eş anlı olarak dengenin
kurulduğu alanlar olarak kabul edilmesi reel ekonomik krizlerde yaşanan süreçlerle pek de
uyumlu değildir.
Son olarak, yeni klasiklerin iktisat politikaların etkin olmadığına dair fikirleri ve
dolayısıyla politikasızlık önermesi rasyonel düşünce ile çelişmektedir.
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14.2. Yeni Keynesyen İktisat
1980’li yıllardan itibaren Keynesyen iktisat içinde öne çıkan Yeni Keynesyen
iktisattır. Başlıca temsilcileri G.Mankiw, M.Parkin, A.Okun, J.Stiglitz, A.Blinder, J.Yellen
gibi iktisatçılardır.
Mikroekonomik temellere oturtulmaya çalışılan görüşleriyle Yeni Keynesyen İktisat,
uzun dönemde monetaristleri ve rasyonel beklentiler kabulünü benimsemekte, ancak
piyasalarda ücret ve fiyatların yapışkan olduğunu bu nedenle arz ve talebin
dengelenemediğini (piyasaların temizlenmemesi) kabul etmektedir.
Ayrıca, ekonomik dalgalanmaların temel nedeni olarak piyasa başarısızlıkları
görülmektedir. Makroekonomik dengesizliklerin rasyonel davranış kalıplarından
uzaklaşmadan mikro ekonomik temellerini sorgulamak amacıyla emek, mal ve para
piyasalarında yeni teoriler geliştirilmiştir.
Daha önce de vurgulandığı üzere Yeni Keynesyenler “piyasa başarısızlıkları”
olgusunu tartışmaya yönelmişlerdir. Bu yaklaşımlarının Yeni Klasik İktisat gibi piyasa
mekanizmasının etkinliğine vurgu yapan ekollerle karşıtlığını irdelemek gerekmektedir.
Çok sayıda teoriden öne çıkan bazılarını bu noktadan itibaren ele almak yerinde
olacaktır:
-

Etkin Ücret Teorisi:

Bu yaklaşımda firmaların verimlilik artışları için reel ücretleri yükselttikleri kabul
edilmektedir. Talep daraldığında firma üretimi düşürmekte, ancak ücretleri düşürme yoluna
gitmemektedir. Dolayısıyla ücretlerin özellikle aşağı doğru esnekliği azalmıştır.
-

Zımni Sözleşme Teorisi:

Firmalar ile çalışanlar arasında ücretler uzun vadeli ve örtük biçimde
belirlenebilmektedir. Bu durumda da kısa vadede ücret değişimleri veya indirimleri görülme
olasılığı azalmaktadır.
-

Süre Teorisi:

Uzun süre içerisinde iş bulamayanların veya diğer bir ifadeyle işsiz kalanların düşük
ücretlerden dahi istihdamında sorunlar oluşmaktadır. Firmalar bu işsizlerin bilgi ve
tecrübeleriyle adaptasyon sorunu yaşayabileceklerini düşünebilmektedir.
-

Koordinasyon Sorunu:

Firmaların tüm cüret ve fiyatları aynı anda ve aynı yönde mükemmel bir
koordinasyon içerisinde değiştirmesinin imkansız olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle de
ücret ve fiyat değişiklikleri zaman yayılmaktadır.
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-

İçerdekiler Dışardakiler Teorisi:

Firmaların işçi çıkartması ve istihdam yaratmasının getirdiği yüksek maliyetler söz
konusudur. Dolayısıyla, firma kendi bünyesindeki bilinen ve ilave maliyetler yaratmayan
çalışanlar tercih edilmektedir. Başka bir ifadeyle, emek piyasasında ücretler düşse dahi
firmalar hemen harekete geçmemektedirler.
-

Uzun Dönemli Sözleşmeler Olgusu:

Firmalar hem çalışanlarıyla hem de mal ve hizmet piyasalarında müşterileriyle uzun
dönemli sözleşmeler gerçekleştirmektedir. Bu durumda da ücret ve fiyat değişimleri orta
vadeden erken dönemlerde yapılmamaktadır.
-

Fiyatların Karışık Ayarlanması Olgusu:

Rekabetçi piyasalarda fiyat belirleyen firmalar ilk fiyat değiştiren konumunda olmak
istemiyorlarsa diğer firmaları beklemektedir. Dolayısıyla da fiyat değişimleri için zaman
geçmesi gerekmektedir.
-

Mönü Maliyetleri:

Her türlü fiyat değişiminin firmalar açısından bazı maliyetler getirdiği bilinmektedir.
Katalog, broşür, liste basım ve dağıtımıyla, ilan ve reklam verilmesi giderleri firmaları
sıklıkla fiyat değiştirmekten alıkoymaktadır.
-

Histeresiz Etkisi:

Histeresiz fizik alanında kullanılan bir terimdir. Bir değişkenin dışsal bir şokla
değişmesi durumunda, bu dış etki ortadan kalktığında dahi söz konusu değişken orijinal
değerine dönmüyorsa veya bunun için çok zaman gerekiyorsa bu durum histeresiz etkisi
olarak adlandırılmaktadır. Bunu bir tür kalıntı veya tortu benzetmesiyle açıklamak
mümkündür. Özellikle makroekonomik krizlerde, iflaslar ve üretimde yaşanan sorunlar
işsizliği artırmakta, ancak kriz sonrasında eski duruma dönüş çok zaman
gerektirebilmektedir.
-

Asimetrik Bilgi Sorunu:

İktisadi işlemlere katılanların aynı ve tam bilgilere sahip olduğu bir varsayım olarak
bazı iktisat ekolleri tarafından kabul edilmekle beraber, Yeni Keynesyenler piyasalarda en
sık görülen sorunun asimetrik bilgi sorunu olduğunu iddia etmektedirler. Buna göre taraflar
mübadelesine giriştikleri mallar veya varlıklar hakkında farklı düzeyde bilgilere sahip
olmaktadır. Bu durumda da fiyatların oluşumunda sorunlar yaşanabilmekte veya piyasanın
mübadele işlevini yerine getirmekte aksaklıklar oluşmaktadır. Bu kapsamda verilen en
bilinen örnek Limon Problemi’dir. ABD’deki ikinci el otomobillere verilen isim olan Limon,
asimetrik bilginin iyi bir örneğidir. İkinci el aracın kullanıcısı aracın durumunu bilmekte ve
yüksek fiyat isteyebilmektedir. Buna karşılık, araca talip olan araç ile eksik bilgiye sahiptir
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ve oluşabilecek masraflara karşı düşük fiyat önermektedir. Bu durumda da piyasada bir
anlaşma olasılığı düşmektedir. Sorunu aşmanın tek yolu da asimetrik bilgiyi ortadan
kaldırmaktır.
-

Ters Seçim:

Piyasada işlem yapmak isteyen taraflar arasındaki asimetrik bilgi nedeniyle, ticareti
yapılan malların ortalama kalitesinde bir düşüş olmasına işaret edilmektedir. Örneğin
sermaye piyasasında işlem yapan yatırımcılar iyi yönetilen bir şirketin yüksek fiyatlı hisse
senedi veya düşük getirili tahvili yerine, nasıl yönetildiğini bilmediği bir şirketin ucuz hisse
senedini veya yüksek faizli tahvilini satın almasıdır. Burada piyasanın etkin bir seçim
olasılığını artırmak yerine ters seçimlere neden olabildiği ortaya konulmaktadır.
-

Ahlaki Risk:

İktisadi aktörlerin aldıkları kararların maliyetini üstlenme olasılığı azaldıkça ahlaki
kurallara aykırı davranma eğilimi artmaktadır. Başka bir ifadeyle, riskli kararların getirisi ne
kadar yüksek olursa, bu riskleri üstlenenlerin sayısı o kadar artabilmektedir. Burada özellikle
bu risk artışının iktisadi faaliyetleri orta veya uzun vadede kaçınılmaz biçimde olumsuz
etkileyeceği olgusu vurgulanmaktadır. Örneğin, verimsiz çalışan bir firma yeni borçlanma
yoluyla eski borçlarını kapatabilmekte veya ulaştığı fonları yüksek riskli alanlara
yatırabilmektedir. Sürecin devamında ise, asimetrik bilgi ortamında bu firmanın hisse
senetlerini satın almış olan yatırımcılar da zarar görmektedir.
-

Asil Vekil Sorunu:

Yetkilendirme ile iktisadi faaliyeti gerçekleştiren vekil, yetkiyi veren asilden daha
fazla uzmanlığa veya bilgiye sahiptir. Başka bir ifadeyle, asil ile vekil arasında asimetrik bilgi
olgusu karşımıza çıkmaktadır. Vekil elindeki gücü veya yetkiyi kendi çıkarı doğrultusunda
kullanabilmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir firma yöneticisi uzun vadede firma
açısından zararlı, kısa vadede ise karlı görünen bir stratejiyi uygulayarak firmadaki
pozisyonunu korumayı tercih edebilmektedir.
Yeni Keynesyenler piyasalarda ortaya çıkan dengesizliklerin devlet müdahalesi
olmadan çözülemeyeceğini düşünmektedir. Ancak, bu müdahaleler bütün bir ekonomiye
aynı anda yönelen topyekun politikalar yerine, her piyasada yaşanan sorunlara yönelik
politikalar olacaktır.

14.3. Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen İktisadın Karşılaştırılması
Yeni Klasik ve Yeni Keynesyen İktisadın bazı noktalarda ortak fikirlere sahip
oldukları kabul edilmektedir. Tabii ki bazı temel noktalarda da aralarında önemli farklar
mevcuttur.
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Buna göre, iki iktisat ekolü arasındaki ortak noktaları şu maddelerde ele almak
mümkündür:
-

İktisadi ajanlar rasyonel beklentilere sahiptirler, sistematik hata yapmazlar.

-

Mevcut bilgileri çerçevesinde doğru karar verirler.

- Uzun dönemde ekonomi doğal büyüme oranında büyür ve doğal işsizlik oranı
geçerlidir.
-

Uzun dönemde arz eğrisi dikeydir.

-

Uzun dönemde para yansızdır.

Tabii başka bir açıdan yaklaşmak suretiyle söz konusu iki ekol arasındaki farklılıklara
da odaklanabiliriz:
- Yeni Klasikler kısa dönemde fiyatların yapışkan olduğunu ileri sürmektedirler.
Bunun nedeni uzun dönemli kontratlar ve eksik rekabet koşullarıdır.
- Yeni Keynesyenler ise kısa dönemde fiyatların esnek olduğunu ileri
sürmektedirler.
- Yeni Klasikler kısa dönemde dahi para ve maliye politikalarının etkinsiz
olduğunu ileri sürmektedirler.
- Yeni Keynesyenler ise kısa dönemde aktif politikaların gerekli olabileceğini
belirtmektedirler. Kısa dönemde para yanlı olabilir, yani reel değişkenleri etkileyebilir

14.4. Meraklısı İçin Ek Okuma
Yeni Keynesyenler, bir ekonominin gelecekte karşılaşabileceği sorunların türlerine
bağlı olan belirsizlikten dolayı Friedman ve 1970’lerde Lucas, Sargent, Barro, Kydland ve
Prescott gibi yeni klasik denge teorisyenleri tarafından savunulan para politikalarına sabit
kural yaklaşımını desteklememektedirler. Eğer monetaristler ve yeni klasikler başarılı bir
şekilde ince-ayar durumunu yıksalardı, yeni Keynesyenler, Lindbeck’in “kaba ayar” olarak
bahsettiği ciddi makro-düzey sorunları dengelemek veya bu sorunlardan kaçınmak için
tasarlanmış politikaları şüphesiz desteklerlerdi.
Burada Leijonhufvud’un piyasa ekonomilerinin kesin sınırlar içerisinde akılcı bir
şekilde hareket edeceği düşüncesini anımsamak ilginç olmaktadır. Lejonhufvud’a göre,
Sistemin, “tam koordinasyon” patikasında zayıf yer değişimlerine göre büyük
değişimlerde farklı davranması muhtemeldir. Patika etrafındaki bir aralık içerisinde (koridor
olarak kısaltılabilir) sistemin homeostatik mekanizmaları iyi çalışmakta ve karşı eğilimlerin
sapmaları güçlenerek artmaktadır.
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Ancak, Leijonhufvud “koridorun” dışında, bu dengeleyici eğilimlerin oldukça zayıf
ve piyasa sisteminin efektif talep bozukluklarına karşı giderek artan bir savunmasızlığa sahip
olacağını ileri sürmektedir.
…Bu ilgiyi tekrarlayarak, piyasa ekonomilerinde ayarlama süreci çok yavaş
çalışmakta olduğundan dolayı özellikle kalıcılığa yol açan büyük şoklarda, yeni Keynesyen
analiz politik müdahale için teorik destek sağlamaktadır. İktisatçıların giderek artan ortak
görüşü, aktivist bir kural şeklinde, kısıtlanmış takdir yetkisinin bazı biçimlerini
desteklemektedir.
Kaynak: Brian Snowdon; Howard R. Vane, 2012, Modern Makroekonomi: Temelleri,
Gelişimi ve Bugünü, sf. 362-363.

241

Bölüm Soruları
1) Bütçe açıklarının borçlanma ile finanse edilmesinin gelecekte parasal finansman
ve dolayısıyla enflasyona neden olacağını ileri süren yaklaşım hangisidir?
a) Rant kollama
b) Likidite tuzağı
c) Stagflasyon
d) Hoş olmayan monetarist aritmetik
e) Devalüasyon
2) Bir iktisadi değişkenin dışsal şokla değişmesi, ancak söz konusu dışsal etki
ortadan kalktığında değişkenin eski değerine dönmemesi veya bunun için çok fazla zaman
gerekmesi nasıl adlandırılır?
a) Histeresiz etkisi
b) Limon problemi
c) Konvertibilite
d) Devalüasyon
e) Ters seçim
3) Kamu harcamalarının toplam talep ve milli gelir düzeyi üzerinde etkisiz olacağını
öngören, bireylerin olası vergi artışlarına karşı tasarruflarını artıracaklarını öne süren
yaklaşım hangisidir?
a) Tercihlerde benzerlik teorisi
b) Ricardo-Barro hipotezi
c) Rant kollama
d) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
e) Hoş olmayan monetarist aritmetik
4) En iyi iktisat
aşağıdakilerden hangisidir?

politikasının

politikasızlık

olduğunu

savunan

iktisatçı

a) Adam Smith
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b) Alfred Marshall
c) John M. Keynes
d) Joseph A. Schumpeter
e) Robert Lucas
5) Piyasa işlemlerine katılanların farklı düzeyde bilgiye sahip olmaları olgusu nasıl
adlandırılmaktadır?
a) Histeresiz etkisi
b) Rasyonel beklentiler hipotezi
c) Asimetrik bilgi
d) Sözleşme teorisi
e) İçeridekiler dışardakiler yaklaşımı

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) e, 5) c
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