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Takdim
Hiç düşündünüz mü, neden Platon’dan bu yana entelektüeller piyasa ekonomisine kara çalmaktadır? Onların böyle yapmak için öne sürüdükleri gerekçeler ne kadar sağlamdır? Yüzyılların tekrar eden tecrübelerine ve klâsik liberal
geleneğin iktisatçılarınca sunulan eserlere rağmen, piyasa ekonomisi denen
şeyin ne olup ne olmadığını anlamakta niçin bu kadar başarısızlar? Ve onun
işleyişini ve sonuçlarını anladıklarında ise müşkülpesent saldırı oklarını kullanmak için neden böylesine gayret gösterirler?
Planladığımız vakitten biraz geç olsa da, Liberal Düşünce derginiz, “Şikago
İktisat Okulu, Yeni Entelektüelin Hazinesi” özel sayısında, bu sorulara doyurucu bazı cevaplar verme iddiasıyla karşınızda. İlk bölümümüzde Friedman ve
Schwartz’a yönelerek bir makroekonomi dosyası oluşturduk. Açılışımızı hakkıyla Friedman yapacak. Hetzel’in Friedman’ın hayatı ve eserlerine dâir kaleme aldığı makalesiyle, II. Dünya Savaşı sonrası dönemin ekonomi tarihini ve
makroekonominin bu tecrübeyle şekillenen dönüşümünü daha iyi kavramamıza yardımcı olacak önemli bilgiler edineceğiz.
Özellikle iktisat üstüne akademik kariyer yapmak isteyen okuyucularımızın dikkatine sunmak amacıyla Friedman ve Schwartz’ın, birlikte yazdıkları A
Monetary History of the United States, 1867–1960 adlı abidevî eserlerine dâir,
kırk yıllık bir sürenin ardından kaleme aldıkları notlarını sizlere aktarmayı
uygun gördük.
Friedman elbette kanıtlara özel önem verirdi. Onun fikirlerinin işe yararlığını göstermek üzere kanıtları sunan ve bu kanıtları sağlam bir muhakeme ile
yorumlayan Shleifer’in yazısı Friedman’a hak ettiği yeri vermekte. Bazı okuyucularımız Shleifer’in yazısının “Milton Friedman Çağı” başlığını, bence haklı
olarak, abartılı bulabilir. Ancak bu makalenin empirik niteliği, karşıt argümanlara yönelik dikkati, ve sonuç kısmındaki kat edilecek uzun ve zorlu yol vurgusunu okumak onların bu makaleyi ziyâdesiyle beğenmelerini sağlayacaktır.
Aynı zamanda iktisadî düşünceler tarihi niteliği de taşıyan Stigler dosyamız,
iktisat biliminin ekonomisi gibi, okuyucularımız için bir hayli farklı ve ilginç
bir konuyu ihtiva etmekte. Stigler’in yukarıda sorduğumuz ciddî sorulara yönelik değerlendirmelerini içeren ve özel sayı içindeki özel makale olarak adlandırılmayı hak eden yazısını inanıyorum ki son derece ufuk açıcı bulacaksınız.
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Elbette ki, bu özel sayı 2008 Büyük Çöküşü’ne Şikagocu bakış açısından
örnekler vermezsek eksik kalırdı. Bu tür bir eksikliğe meydan vermemek üzere iki abidevî ismi Schwartz ve Meltzer’i bu çöküşün nedenleri ve muhtemel
çıkış yollarına dâir fikirleriyle dikkatinize sunuyoruz. Dorn ile birlikte onlar,
bir merkez bankasının varlığında finansal krizlerden kaçınmak ve kaçınılamadığı durumda ise tesirlerini asgariye indirmek için, kararlılıkla takip edilen, piyasanın işleyişini bozmayacak bir para politikası normunu ve klâsik
nihai kredi mercii doktrininin orijinal ilkelerini önermekteler. Onların bu
önerisini ancak ikinci en iyi olarak yararlı gören Selgin’den ise rekabet eden
para birimleri ve serbest bankacılık için gerekçesini okuyacağız. Avusturyacı
bir kökenden gelen ama Friedman’ın da bir hayli tesirinde kalan bir iktisatçı
olarak Selgin’in, Friedman ve Schwartz’ın serbest bankacılık hakkındaki fikirlerini ince bir sorgudan geçirmesi yazısının değerini artıran unsurlardan
birisi. Selgin’in yazısı ile ilgili olarak diğer önemli bir husus ise serbest bankacılığa karşı, Friedman tarafından da paylaşılan “politik olarak gerçekleştirilmesi imkânsız” argümanını sınarken verdiği örneklerin Şikagocular için
dahi çarpıcı nitelikte olması.
Son bölümümüzde Ümit Çalık, bu ülkenin entelektüellerinin Demokrat
Parti dönemi iktisat politikaları üzerinden piyasayı karalama çabalarına dikkat çekerek, onların bazı önemli abartılarını ve değerlendirme hatalarını açığa sermekte. Sonrasında, Lee’nin toplumların iç çatışmaları için ekonomik
nedenleri örneklerle açıklayan makalesini okuyacağız ve bu yazıdaki “Soygunistan” tabiri sizlere muhtemelen, en bariz örnekler olarak, 90’ların Türkiye’sini ve günümüzün Yunanistan’ını anımsatacak. Son iki yazımıza ise mini
bir Adam Smith dosyası denebilir. Skousen’dan görünmez el metaforunun
Smith’in sistemindeki merkeziliği için yine bizzat Smith’in eserlerine dayalı
gerekçesini okuyacağız. Doti ise, dindar olsun olmasın, bir piyasa kurumu
olan fâizden nefret eden entelektüellerin konu üstünde yeniden düşünmesini
sağlayabilecek olan ilginç bir tecrübesini aktarıp, Smith üzerinden serbest
faiz oranları savunusunu dile getirecek.
Siz okuyucularımız için bilgilendirici, ufuk açıcı ve Şikago Okulu olarak
adlandırıla gelen bu büyük geleneğe de hakkını veren bir sayı hazırladığımızı düşünüyoruz. Her aşamasında emeği geçen herkese özel teşekkürlerimizi
sunarız. İktisat özel sayılarımız devam edecek. 2013’ün özel sayısında ekonomik krizler ve serbest bankacılık konularına eğilmeyi planlıyoruz.
Daha hür bir toplum dileğiyle,
Ünsal Çetin
Sayı Editörü
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Enflasyon ve İşsizlik*
Milton Friedman
Şikago Üniversitesi

Çeviren: Ünsal Çetin
Liberal Düşünce, Yıl 17, Sayı 65, Kış 2012, s. 5-28

İsveç Bankası Alfred Nobel’in anısına İktisat Bilimi Ödülü’nü tesis ettiğinde,
iktisat bilimini fizik, kimya, ve tıbba paralel olarak ele almanın uygunluğuna dâir, hem bilim adamları arasında hem de genel kamuoyunda yaygın bir
şüphecilik vardı –şüphesiz hâlen var olduğu gibi. Bu bilimler nesnel, birikerek çoğalan, kesin bilginin mümkün olduğu “pozitif bilimler” (exact sciences)
olarak görülür. İktisat ve onun yoldaşı sosyal bilimler hakkıyla tanımlanan
pozitif bilimden ziyâde, daha çok felsefenin kolları olarak görülür, başlangıç
itibariyle değerlerle sarpa sarılmıştırlar, çünkü insan davranışı ile ilgilenirler. Sosyal bilimler, fiziksel ve biyolojik bilimlerden temeli itibariyle farklı
soruşturma yöntemleri gerektirmez mi? Bu bilimlerdedir ki, bilginler kendilerinin ve meslektaşlarının davranışlarını analiz ederler ve sonrasında bu
meslektaşları aynı bilginlerin ne söylediğini gözlemleyip ona karşılık verirler. Sosyal bilimler farklı kıstaslarla değerlendirilmemeli midir?

Sosyal ve Doğal Bilimler
Ben kendim bu görüşü hiçbir zaman kabul etmedim. Bu görüşün, doğal bilimlerin nitelik ve imkânları hakkında olduğu kadar, sosyal bilimin nitelik ve
* Milton Friedman, “Inflation and Unemployment,” Nobel Anma Konferansı, 13 Aralık 1976. Metnin orijinali için bkz.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1976/friedman-lecture.pdf
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imkânlarının da bir yanlış anlaşılışını yansıttığına inanıyorum. Her ikisinde de,
“kesin” bağımsız bilgi yoktur; Yaklaşık olarak güvene sahip olabileceğimiz, yalnızca asla “kanıtlanamayacak” deneme hipotezler, ama sadece reddedilme başarısızlığına uğrayabilen hipotezler söz konusudur. Bu hipotezler kendi karmaşıklıkları ve alternatif hipotezlere nispetle içerdikleri tecrübenin genişliği, ve
muhtemel retlerden kaçmayı başardıkları durumların sayısı gibi özelliklerine
dayalı olarak ayakta kalırlar. Hem sosyal hem de doğal bilimlerde, pozitif bilgi
kütlesi bir deneme hipotezin açıklama iddiasında bulunduğu fenomeni tahmindeki başarısızlığıyla büyür; Birisi rahat vermez fenomeni daha şık surette veya
basitçe içeren yeni bir hipotez öne sürünceye kadar, bu hipotezin yamalanması
ile ve sonsuza kadar bu şekilde. Her ikisinde de, deney bazen mümkündür, bazen değil (meteorolojiyi dikkate alın). Her ikisinde de, hiçbir deney asla bütünüyle kontrollü değildir, ve tecrübe, ekseriyetle, kontrollü deneyin muadili olan
kanıtı sunar. Her ikisinde de, kendi kendisini sınırlayan kapalı bir sisteme sahip
olmanın ya da gözlemci ile gözlemlenen arasındaki etkileşimden sakınmanın
bir yolu yoktur. Matematikteki Gödel Teoremi, fizikteki Heisenberg belirsizlik
prensibi, sosyal bilimlerdeki kendi kendini gerçekleştiren veya kendi kendisini
yenilgiye uğratan kehanetlerin hepsi bu sınırlamaları örneklendirir.
Elbette, farklı bilimler farklı çalışma malzemesi ile ilgilenir, üstünde çalışacak farklı kanıt kütlelerine sahiptirler (örneğin, iç gözlem [introspection]
sosyal bilimler için doğal bilimler için olduğundan daha önemli bir kanıt kaynağıdır), farklı analiz araçlarını en faydalı olarak değerlendirirler, ve inceledikleri fenomenlerin tahmininde farklılaşan başarıları yakalamışlardır. Fakat
bu tür farklılıklar, örneğin fizik, biyoloji, tıp ve meteoroloji arasında, bunlardan birisiyle iktisat arasındaki farklılıklar kadar büyüktürler.
Değer yargılarını bilimsel yargılardan ayırmaya dâir çetin sorun dahi sosyal bilimlere özgü değildir. Cambridge Üniversitesi’nde, iktisatçı meslektaşım ile büyük matematiksel istatistikçi ve genetikçi R. A. Fisher arasında
oturduğum bir akşam yemeğini çok iyi hatırlıyorum. İktisatçı meslektaşım
emek ekonomisi hakkında ders vermiş olduğu bir öğrencisinden bahsetti. Bu
öğrenci, sendikaların tesirinin bir analizi ile bağlantılı olarak, “Eh olabilir,
ama X bey (farklı bir politik kanaatten başka bir iktisatçı) bununla mutabık
kalmayacaktır” demişti. Meslektaşım bu tecrübeyi iktisat biliminin çok ağır
bir ithamı olarak görmüştü, çünkü bu tecrübe değer bağımsız pozitif bir iktisat biliminin imkânsızlığını resmetmişti. Sör Ronald’a döndüm, ve böyle
bir tecrübenin gerçekten de sosyal bilimlere özgü olup olmadığını sordum.
Cevabı heyecanlı bir “hayır”dı, ve bir hikâyeden diğerine, genetikteki fikirleri
politik görüşlerden ne kadar doğru bir şekilde çıkarsayabileceğine dâir ardı
ardına hikâyeleri anlatarak devam etti.
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Büyük hocalarımdan birisi, Wesley C. Mitchell, kendi değerleri her ne
olursa olsun ve her ne kadar güçlü bir şekilde onları yaymak ve tanıtmak isterse istesinler, bilginlerin neden değer bağımsız bir bilimi takip etmek için
her türden müşevviğe sahip olduklarının temel nedeni konusunda beni etkilemiştir. Bir hedefe ulaşmak üzere bir eylem istikametini tavsiye etmek amacıyla, öncelikle bu eylem istikametinin gerçekten de amaca doğru ilerleyecek
olup olmadığını bilmek zorundayız. Muhtemel bir eylem istikametinin sonuçlarını tahmin etmemize imkân veren pozitif bilimsel bilgi, bu eylem istikametinin arzuya şayan olup olmadığına dâir normatif yargılama için aşikâr
şekilde bir ön gerekliliktir. Cehenneme Giden Yol, tamı tamına bu ziyâdesiyle
aşikâr hususun ihmali nedeniyle, iyi niyetlerle döşenir.
Bu husus özellikle iktisat biliminde önemlidir. Dünya çevresindeki pek çok
ülke, günümüzde, ne kötü adamlar bilinçli şekilde bu sonuçlara ulaşmaya çabaladığı ne de kendi vatandaşları arasındaki değer yargısı farklılıkları nedenleriyle değil ama, hükümet eylemlerinin sonuçları hakkındaki hatalı değerlendirmeler nedeniyle, sosyal bakımdan yıkıcı enflasyon, anormal seviyede yüksek
işsizlik, kaynakların yanlış kullanımı, ve bazı örneklerde, insan hürriyetinin
baskı altına alınışını tecrübe ediyorlar: Bu hükümet hatalarıdır ki, en azından,
ilke olarak pozitif iktisat bilimin ilerleyişince düzeltilebilirdirler.
Bu fikirleri özet olarak takip etmektense [metodolojik konuları daha kapsamlı şekilde (1)’de tartışmaktayım], savaş sonrası dönem boyunca iktisat mesleğinin büyük bir kaygısı olan, belirli bir ekonomik sorunu, yani enflasyon ve
işsizlik arasındaki bağlantıyı tartışarak iktisadın pozitif bilimsel karakterini
resmedeceğim. Bu konu çok güzel bir örnektir, çünkü söz konusu dönem boyunca tartışmalı politik bir konu olmaktadır, fakat kabul gören meslekî görüşlerde gerçekleşen şiddetli değişim, esas itibariyle, deneme olarak kabul edilen
bir hipotezle çelişen tecrübeye bilimsel bir karşılık tarafından üretilmiştir –bu
hipotez tam olarak bilimsel bir hipotezin düzeltimi için klâsik bir süreçtir.
Burada, bu konuya dâir yapılmakta olan çalışmaların, ya da hipotezin düzeltilişine yol açan kanıtın teferruatlı bir tetkikini sunmam mümkün değildir.
Yalnızca, bu çalışmaların ve bu kanıtın ve daha ileri araştırmayı gerektiren
başlıca konulara işaret edişin bir çeşnisini vermek ümidiyle, yüzeyi gözden
geçirmeye imkân bulacağım.
Enflasyon ve işsizlik arasındaki bağlantıya dâir meslekî tartışma, toplam talebi etkileyen parasal, mâlî, ve diğer faktörlerin nispî rolüne dâir tartışma ile iç
içe geçmiştir. Bir konu, her nasıl üretilirse üretilsin, toplam nominal talepteki
bir değişimin kendisini nasıl işsizlik ve fiyat seviyeleri üzerinde işlettiği ile
ilgilenir; Diğeri, toplam nominal talepteki değişimleri izah eden faktörlerle.
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Bu iki konu yakın bir şekilde bağlantılıdır. Toplam nominal talepteki bir
değişimin işsizlik ve fiyat seviyeleri üstündeki sonuçları değişimin kaynağından bağımsız olmayabilir, ve tam tersine toplam nominal talep üstündeki
parasal, mâlî ve diğer güçlerin sonuçları işsizlik ve fiyat seviyelerinin nasıl
bir karşı tepki vereceğine bağlı olabilir. Tam bir analiz açık bir şekilde bu
iki konuyu birlikte ele almak zorunda kalacaktır. Yine de, bu ikisi arasında
önemli seviyede bir bağımsızlık derecesi vardır. Bir ilk tahmin amacıyla, işsizlik ve fiyat seviyeleri üstündeki sonuçlar toplam nominal talepteki değişimin, kaynağına değil, yalnızca büyüklüğüne bağlı olabilir. Her iki konuda da,
günümüzün meslekî görüşü II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasındakinden
hayli farklıdır, çünkü tecrübe deneme olarak kabul edilen hipotezle çelişki
oluşturmuştur. Her ikisi de, bu nedenle, benim aslî tezimi resmetmeme hizmet eder. Bu konferansı makul sınırlar arasında tutmak amacıyla, yalnızca
bir tanesi ile ilgilenmeyi tercih ediyorum. Bu seçimi enflasyon ve işsizlik
arasındaki bağlantıdan yana kullanıyorum, çünkü yakın tarihli tecrübe beni,
bu konudaki ilk çalışmamın yeterliliği hususunda, toplam nominal talepteki
değişimleri üreten güçlere dâir ilk eserimin yeterliliğinin yaptığından daha
az memnun bırakıyor.

Aşama I: Negatif Eğimli Phillips Eğrisi
Enflasyon ve işsizlik arasındaki bağlantının profesyonel analizi, II. Dünya
Savaşı’ndan bu yana, iki aşama ilerlemiştir, ve şu an bir üçüncüsüne girmektedir. İlk aşama A. W. Phillips’in adı ile birleştirilen bir hipotezin kabulü idi, ki
bu hipoteze göre işsizlik seviyesi ve ücretlerin değişim oranı arasında istikrarlı negatif bir bağlantı vardır –yüksek işsizlik seviyelerine düşen ücretler tarafından eşlik ediliyor iken, düşük işsizlik seviyelerine artan ücretler tarafından
eşlik edilir (24). Ücret değişimi, bunun sonucunda, verimlilikteki önemli artışa
izin verme ve ücret maliyeti üzerindeki fiyat fazlalığını, takriben sabit bir yükseliş (mark–up) faktörüyle verili şekilde ele almak suretiyle, fiyat değişimine
bağlanmıştı.
Bu bağlantı, ekseriyetle, politika yapıcılara istikrarlı bir değiş–tokuş sunan
nedensel bir bağlantı olarak yorumlanmıştır. Onlar UL gibi düşük bir işsizlik
hedefini seçebilirler. Bu durumda, A enflasyon oranını kabul etmek zorunda
kalırlar. UL’ye ulaşmak için gerekli toplam nominal talep seviyesini üretecek
olan (parasal, mâlî, belki de diğer) önlemlerin tercihi sorunu geriye kalır, fakat eğer bu tercih yapılırsa işsizlik ve enflasyonun bu birleşimini sürdürmeye
dâir hiçbir endişeye gerek kalmaz. Başka bir yol olarak, politika yapıcılar düşük bir enflasyon oranını veya hatta deflasyonu hedefleri olarak seçebilirler.
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Fiyat Değişim Oranı
I dP
P dt

Bu durumda, kendilerini daha yüksek işsizliğe razı etmek sorundadırlar: Sıfır enflasyon
için UO, deflasyon için
UH.

Ekonomistler, daha
sonra, kendilerini Şekil
1’de resmedilen bağ0
İşsizlik
lantıyı, farklı ülkeler ve
UL
Uo
UH
dönemler için kanıtlardan çıkarmakla meşgul
ettiler; Dış dengesizliklerin tesirini gidermek, ücret değişimi ve
fiyat değişimi arasınŞekil 1, ücretler yolunda aracılık adımını atmaksızın
daki bağlantıyı açıklıkestirmeden giden, işsizliği doğrudan fiyat
ğa kavuşturmak, ve dideğişimine bağlama standardını takip ettiğim, bu
ğer amaçlarla. İlâveten
hipotezi resmeder.
“doğru”
değiş–tokuş
seçimini
kolaylaştırmak amacıyla, bir yandan enflasyondan diğer yandan işsizlikten kaynaklanan
sosyal kazanç ve kayıpları incelediler.
A

Ne yazık ki, bu hipotez için, eklenen yeni kanıtlar kendisine uyum göstermekte başarısız kaldı. Phillips Eğrisi’nin empirik tahminleri memnun edici
değildi. Daha önemlisi, belirli bir işsizlik seviyesi ile tutarlı olduğu görünen
enflasyon oranı sabit kalmamıştı: II. Dünya Savaşı sonrası dönemin koşullarında, her yerde hükümetler “tam istihdam”a erişmeye çabalıyor iken, her bir
ülkede zamanla yükselmeye ve ülkeler arasında keskin şekilde farklılaşmaya
eğilim gösterdi. Başka şekilde bakıldığında, daha önce düşük işsizlik seviyeleri ile birliktelik kuran enflasyon oranları yüksek işsizlik seviyeleri ile birlikte tecrübe edildi. Aynı anda gerçekleşen yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik
fenomeni, sevimsiz “stagflasyon” etiketini kazanarak, kendisini artan şekilde
kamuoyunun ve mesleğin dikkatine çekti.
Bazılarımız, başlangıçtan itibaren, istikrarlı bir Phillips Eğrisi’nin geçerliliği konusunda, empirik nedenlerden ziyâde, öncelikli olarak teorik gerekçelerle şüpheciydik [(2), (3), (4)]. İddia ettik ki, işsizlik konusunda önem arz
eden şey, dolar veya paund veya kronor olarak ücretler değil, ama reel ücret-
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lerdir –ücretlerin mal ve hizmetlerden neyi satın alabildiğidir. Düşük işsizlik,
gerçekten de, daha yüksek bir reel ücret için baskı anlamına gelir –ama reel
ücretler, fiyatların daha da düşük olması şartıyla, nominal ücretler daha düşük olsa bile, daha yüksek olabilirler. Benzer şekilde, yüksek işsizlik, gerçekten de, daha düşük bir reel ücret için baskı anlamına gelir –ama reel ücretler,
fiyatların daha da yüksek olması şartıyla, nominal ücretler daha yüksek olsa
bile, daha düşük olabilirler.
İşsizliği azaltmak amacıyla bir enflasyon hızlandırması için aşikâr eğilimi
açıklamak üzere, istikrarlı bir Phillips Eğrisi’ni varsaymaya ihtiyaç yoktur.
Bu, hem sermaye hem emekle bağlantılı (aşikâr veya zımnî) uzun vadeli taahhütlerle karakterize edilen piyasalarda, nominal talepteki beklenilmeyen
değişimlerin tesirince açıklanabilir. Uzun vadeli iş gücü taahhütleri, bir çalışanın belirli bir işverene değerini zamanla artıran ve onun bu değerini diğer
potansiyel işverenlere değerinin üstüne çıkartan nitelikli insan sermayesine ilâveten, işverenlerin çalışanlar ve çalışanların ise farklılaşan istihdam
imkânlarına dâir bilgilerinin temin edilme maliyeti ile açıklanır.
Sadece süprizler durumu değiştirir. Eğer herkes fiyatların yükseleceği noktayı tahmin ettiyse, diyelim ki yıllık % 20, şu hâlde bu tahmin geleceğin ücret
(ve diğer) sözleşmelerinde uygulanacaktır, ve eğer herkes hiç fiyat yükselişi
tahmin etmemiş ise, reel ücretler tam olarak gerektiği gibi hareket eder, ve %
20 enflasyon oranının sıfır bir orandan farklı bir işsizlik seviyesi ile birlikteliği
için bir neden olmayacaktır. Beklenilmeyen bir değişim hayli farklıdır, özellikle de uzun vadeli taahhütlerin varlığında, ki bu taahhütler tesirini artırdıkları
ve zamana yaydıkları eksik bilginin kısmen sonucudurlar. Öncelikle, uzun vadeli taahhütler (dayanıksız mallar için piyasalarda olduğu gibi) derhal dengelenen değil, ama yalnızca (konut–kira piyasasında olduğu gibi) hem fiyatlar ve
hem de miktarların talep ya da arzdaki değişimlere gecikmiş bir intibakının
varlığı anlamına gelir; İkincisi, üstlenilen taahhütler yalnızca cârî gözlemlenebilir fiyatlara değil, ayrıca taahhüt döneminin başından sonuna hüküm sürmesi beklenen fiyatlara bağlıdır.

Aşama II: Doğal Oran Hipotezi
Bu çizgiler üzerinde ilerleyerek, biz [bilhassa, E. S. Phelps ve ben (4), (22),
(23)], toplam nominal talepteki beklenmeyen değişimlerin kısa vadeli ve
uzun vadeli tesirleri arasında ayırım yapan, alternatif bir hipotez geliştirdik. İstikrarlı bir başlangıç konumdan yola çıkın ve, örneğin, toplam nominal
talepte beklenmeyen bir tırmanış olmasına izin verin. Bu, her üreticiye kendi ürünü için beklenmeyen lehte bir talep olarak görünecektir. Değişimlerin
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dâima farklı mallar için nispî talepte vuku bulduğu bir çevrede, bu değişimin
kendisine özel veya kapsamlı olup olmadığını bilemeyecektir. Üretici için bu
değişimi en azından kısmen kendisine özgü olarak yorumlamak ve tepki vermek rasyonel olacaktır, bu tepkiyi gelecek çıktı için beklenen piyasa fiyatından daha yüksek olarak şu an algıladığı bir fiyattan satmak için daha fazla
üretmeye çalışarak verecektir. Daha önce ödemeye istekli olduğundan daha
yüksek nominal ücretleri, ilâve çalışanları çekmek amacıyla, ödemeye istekli
olacaktır. Üretici için önem oluşturan reel ücret, kendi ürününün fiyatı tabirince ücrettir, ve bu fiyatı öncekinden daha yüksek olarak algılar. Bu yüzden,
daha yüksek nominal bir ücret, onun tarafından algılandığı şekliyle, daha düşük bir reel ücret anlamına gelebilir.
Çalışanlar için, durum farklıdır. Onlar için önem oluşturan şey, ücretlerin,
kendi ürettikleri belirli bir malın değil ama, genel olarak bütün malların üstündeki satın alım gücüdür. Hem çalışanlar hem de onların işverenleri kendi
genel fiyatlara dâir algılarına, ürettikleri belirli bir malın fiyatına dâir algılamalarına olduğundan, muhtemelen daha yavaşça intibak gösterirler –çünkü
genel fiyatlara dâir bilgi edinmek daha maliyetlidir. Sonuç olarak, nominal
ücretlerdeki bir yükseliş işçiler tarafından reel ücretlerde bir yükseliş olarak
algılanabilir, ve bu yüzden, artan bir arz için çağrıda bulunabilir, aynı zamanda o işverenler tarafından reel ücretlerde bir düşüş olarak algılanır, ve bu
yüzden emek için artan bir talebe çağrı yapar. Algılanan gelecek fiyatların
ortalaması tabirince ifade edildiğinde, reel ücretler daha düşüktür; Algılanan
gelecek ortalama fiyat tabirince ise reel ücretler daha yüksektir.
Fakat bu durum geçicidir: Toplam nominal talebin ve fiyatların daha yüksek büyüme oranının devam etmesine izin verin, ve algılamalar gerçekliğe
intibak edecektir. Bunu yaptıklarında, başlangıç tesir ortadan kaybolacaktır,
ve sonrasında işçiler ve işverenler kendilerini uygun olmayan sözleşmelerle
kilitlenmiş buldukça, bu tesir tersine dahi dönecektir. Nihaî olarak, işsizlik,
toplam nominal talepteki varsaydığımız beklenmeyen hızlanmanın öncesinde hüküm süren seviyeye geri dönecektir.
Bu alternatif hipotez Şekil 2’de resmedilmiştir. Her bir negatif eğimli eğri,
bireysel fiyat değişiminin algılanan oranlarının ortalaması olarak değil de,
fiyat değişiminin algılanan ortalama oranı olarak tanımlanan, enflasyon oranının tahmin edilen veya algılanan belirli bir oranı için olması hariç, Şekil
1’deki gibi bir Phillips Eğrisi’dir (eğrilerin düzeni ilk durum için ters çevrilmiş olurdu). E noktasından yola çıkın ve herhangi bir nedenle enflasyon oranının A’dan B’ye hareket etmesine ve orada kalmasına izin verin. İşsizlik tahmin edilen bir A (1/P dP/dt)* enflasyon oranı için tanımlanmış eğri boyunca
hareket ederek, F noktasında, başlangıç için UL’ye kadar düşecektir. Tahminler

12 | Milton Friedman

Enflasyon Oranı
(I) (dP)
(P) (dt)

G

( IP dPdt

(

UL

( IP dPdt

=B

*

E

A

(

F

*

B

=A

UN

İşsizlik

Şekil 2: Beklentilere Göre Ayarlanmış Phillips Eğrisi
intibak sağladıkça, kısa vadeli eğri, nihaî olarak tahmin edilen bir B enflasyon oranı için tanımlanan eğriye kadar yukarıya doğru hareket edecektir. Bununla aynı zaman içerisinde, işsizlik tedricen F’den G’ye doğru hareket eder.
[Daha tam bir tartışma için bkz. (5)].
Bu analiz, elbette ki, aşırı basitleştirilmiştir. Elbette ki, tahmin edilmemiş
değişimlerin dâimî bir akımının var olmasına rağmen, tek bir tahmin edilmemiş değişimi varsayar; Açık bir şekilde zaman aralıklarıyla, ıskalamalarla,
veya tahminlerin oluşum süreciyle ilgilenmez. Fakat anahtar hususları öne çıkarır: Önem arz eden şey enflasyonun kendisi değildir, ama tahmin edilmeyen
enflasyondur; Enflasyon ve işsizlik arasında istikrarlı bir değiş tokuş yoktur;
Gerçek güçlerle ve doğru algılamalarla tutarlı olan, bir “doğal işsizlik oranı”
(UN) vardır; İşsizlik bu seviyenin altında ancak hızlanan bir enflasyon ile tutulabilir; Veya bu oranın üstünde, ancak hızlanan bir deflasyon ile tutulabilir.
Knut Wicksell’in “doğal fâiz oranı”na paralel olarak önerdiğim bir terim
olan bu “doğal işsizlik oranı” sayısal bir sabit değildir, ama –parasal faktörlere karşıt olarak– emek piyasasının etkinliği, rekabet ve tekelin kapsamı, farklı mesleklerde çalışmanın engelleri veya teşvikleri ve benzerleri gibi, “reel”
faktörlere dayalıdır.
Örneğin, doğal oran Birleşik Devletler’de iki önemli nedenden ötürü açık
bir şekilde yükselmektedir. İlk olarak, kadınlar, 20 yaş altı gençler, ve yarı za-
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manlı işçiler emek gücünün artan bir parçasını teşkil etmektedirler. Bu kümeler, emek piyasasına girip çıkmak, işler arasında sıklıkla yer değiştirmek suretiyle diğer işçilerden daha hareketlidirler. Sonuç olarak, daha yüksek ortalama
işsizlik oranları tecrübe etmeye eğilim gösterirler. İkincisi, işsizlik sigortası
ve işsiz kişiler için diğer yardım şekilleri işçilerin daha büyük grupları için
erişilebilir kılınmakta, ve süre ve miktar açısından daha cömert hâle getirilmektedir. İşlerini kaybeden çalışanlar, başka bir iş için arayış yapmak üzere
daha az baskı altındadırlar, eski işlerine geri çağrılmanın, genellikle gerçekleşen ümidiyle, daha uzun süre beklemeye eğilimlidirler, göz önüne aldıkları
alternatiflerde daha seçici olabilirler. Dahası, işsizlik sigortasının mevcudiyeti
öncelikle emek gücüne dâhil olmayı daha çekici hâle getirir, ve bu yüzden bu
sigortanın kendisi nüfusun bir yüzdesi olarak emek gücünde vuku bulan büyümeyi ve ayrıca onun değişen terkibini teşvik etmekte olabilir.
Doğal işsizlik oranının belirleyicileri hem Birleşik Devletler hem de diğer
ülkeler için çok daha kapsamlı analizi hak etmektedir. Ayrıca, kaydedilen işsizlik rakamlarının anlamı ve kaydedilen rakamlarla doğal oran arasındaki
bağlantı için de bu geçerlidir. Bu konuların hepsi kamu politikası için son
derece önemlidir. Bununla birlikte, onlar benim şimdiki sınırlı amacım için
yan konulardır.
İşsizliğin durumu ile bir ekonominin etkinlik veya verimlilik seviyesi arasındaki bağlantı, kamu politikası için temel öneme sahip başka bir konudur,
ama şimdiki amacım için bir yan konudur. Kaydedilen işsizliğin yüksek bir
seviyesinin kaynakların verimsiz kullanımının kanıtı olduğunu, ve bunun
tersinin ise verimli kullanımın kanıtı olduğunu baştan doğru kabul etmeye
yönelik bir eğilim vardır. Bu görüş ciddî surette hatalıdır. Düşük bir işsizlik seviyesi, kaynaklarını verimsiz kullanan, zor kullanımı ile artırılmış bir
emek gücü istihdamının ve, işçileri, boş zamandan daha az değerli buldukları
mallar için, boş zamandan fedakârlık etmeye yönelten ekonominin bir işareti
olabilir, ki böyle bir durumda işçiler reel ücretlerinin gerçekleşecek olandan
daha yüksek olacağı yanlış kanaatindedir. Ya da düşük bir doğal işsizlik oranı değişime engel olan kurumsal düzenlemeleri yansıtıyor olabilir. Yüksek
seviyede statik bükülmez/katı bir ekonomi, mütemadiyen değişen fırsatları
sunan ve esnekliği besleyen dinamik, yüksek seviyede ilerleyen bir ekonominin yüksek bir doğal işsizlik oranına sahip olmasına karşın, herkes için
sabit bir yere sahip olabilir. Aynı oranın farklı koşullara nasıl tekabül edebileceğini izah edebilmek için bir örnek şudur: Hem Japonya hem de Birleşik
Krallık, örneğin 1950’den 1970’e kadar, düşük ortalama işsizlik oranına sahip
olmuştur, fakat Japonya hızlı büyümeyi Birleşik Krallık ise durgunluğu tecrübe etmiştir.
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Muhtelif şekillerde tasarlanmış olduğu haliyle, “doğal oran” veya “hızlandırmacı” veya “beklentilere göre ayarlanmış Phillips Eğrisi” hipotezi evrensel
seviyede olmasa da, iktisatçılar arasında artık geniş kabul görmektedir. Birkaç kişi hâlen orijinal Phillips Eğrisi’ne bağlı kalmaktadır; Daha çok kişi kısa
vadeli ve uzun vadeli eğriler arasındaki farkı kabul eder, fakat uzun vadeli
eğriyi kısa vadeli eğriden daha dik bir şekilde olsa da negatif eğimli olarak
dahi dikkate alır; Onları ikinci bir türeve yönlendiren aynı mantığın kendilerini daha da yüksek türevlere yönlendireceği ihtimalinin farkında olan –ama
bundan kaygılanmayan– bazıları, enflasyon hızlanması ve işsizlik arasındaki
sabit bir bağlantıyı enflasyon ve işsizlik arasındaki sabit bir bağlantının yerine ikame eder.
Günümüzün çoğu ekonomik araştırması bu ikinci aşamanın muhtelif veçhelerini keşfetmeye tahsis edilmiştir –şayet varsa, reel büyüklükler üzerindeki öngörülebilir bir tesire sahip olabilecek, sürecin dinamikleri, beklentilerin
oluşumu, ve sistematik politika türüne. Bu konular üzerine hızlı bir gelişimi
bekleyebiliriz, (“rasyonel beklentiler” üzerine, özellikle de John Muth, Robert
Lucas, ve Thomas Sargent’in yeni ufuklar açan katkılarından bilhassa bahsedilmelidir) [Gordon (9)].

Aşama III: Pozitif Eğimli Bir Phillips Eğrisi mi?
İkinci aşamanın iktisadî yazında, bütünü itibariyle özümsenmek bir yana,
tamamen incelenmekten uzak oluşuna karşın, olayların istikameti şimdiden
üçüncü bir aşama için hareketi üretmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, daha yüksek enflasyona, özellikle uzun birkaç yıllık dönemler boyunca, daha düşük değil daha yüksek işsizlik tarafından eşlik edildi. Bu tür dönemler için basit bir
istatistikî Phillips Eğrisi dikey değil pozitif eğimli olarak görünür. Üçüncü
aşama bu aşikâr empirik fenomene yer açmaya yöneltilmiştir. Bunu yapmak
için, bu aşamanın analize ekonomik tecrübe ve politik gelişmelerin karşılıklı
bağımlılığını dâhil etmek zorunda kalacağını tahmin ediyorum. En azından
bazı politik fenomenleri –ekonomik jargondaki eksojen değişkenleri– bağımsız değişkenler olarak değil, ama kendileri ekonomik olaylar tarafından belirlenen –endojen değişkenler– olarak ele almak zorunda kalacaktır [Gordon
(8)]. İkinci aşama büyük ölçüde iktisadî teorideki geçen birkaç on yılın iki
büyük gelişmesi tarafından etkilenmiştir –birisi George Stigler tarafından
öncülük edilen, eksik bilgi ve bilgi edinme maliyeti analizidir, diğeri, Gary
Becker tarafından öncülük edilen, işgücü sözleşme şekillerinin belirlenmesinde beşerî sermayenin rolüdür. Üçüncü aşama, inanıyorum ki, üçüncü bir
büyük gelişme tarafından büyük ölçüde etkilenecektir –Kenneth Arrow, Duncan Black, Anthony Downs, James Buchanan, Gordon Tullock ve diğerlerine
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ilâveten, Stigler ve Becker tarafından da öncü çalışmaların yapıldığı bir alan
olan, iktisadî analizin politik davranışa uygulanması.
Enflasyon ve işsizlik arasındaki görünen pozitif bağlantı hükümet politika
yapıcıları için büyük bir endişe kaynağı olmaktadır. Büyük Britanya Başbakanı Callaghan tarafından yapılan yakın tarihli bir konuşmadan aktarmama
izin verin:
“Bir resesyondan çıkmak amacıyla sadece para harcayabileceğinizi ve, vergileri indirerek ve
Hükümet harcamasını artırarak, istihdamı yükseltebileceğinizi düşünmeye alışmıştık. Bütün
samimiyetimle size söyleyebilirim ki, bu seçenek artık mevcut değil, ve şimdiye kadar mevcut
olduğu kadarıyla, sadece, sonraki adım olarak işsizliğin daha yüksek seviyeleri tarafından takip edilen enflasyonun ekonomiye daha büyük dozlarda enjeksiyonu sayesinde işe yaradı. Bu,
geçen 20 yılın tarihidir.” (İşçi Partisi Konferansı’nda Konuşma, 28 Eylül 1976).

Aynı görüş Kanada Hükümeti’nin açıkladığı bir beyaz sayfada ifade edilmiştir: “Süregelen enflasyona, özellikle Kuzey Amerika’da, ölçülen işsizlik
oranlarında bir artış tarafından eşlik edilmiştir.” (The Way Ahead: A Framework for Discussion,” Kanada Hükümeti Çalışma Makalesi, Ekim 1976).
Bunlar, savaş sonrası dönem boyunca neredeyse her Batı hükümeti tarafından benimsenen politikalara doğrudan karşı atak yapan dikkate değer ifadelerdir.

Bazı Kanıtlar
Geçen yirmi yıl için daha sistematik kanıt Tablo 1 ile Şekil 3 ve 4’te verilmiştir. Bu veriler geçtiğimiz yirmi yıl boyunca yedi sanayileşmiş ülkedeki enflasyon ve işsizlik oranlarını gösterir. Tablo 1’deki beş yıllık ortalamalara göre,
enflasyon oranı ve işsizlik seviyesi ilk iki beş yıllık dönem arasında (1956–60,
1961–65) yedi ülkeden beşinde ters istikametlerde ilerledi –beklenen basit
Phillips Eğrisi sonucu; Yedi ülkeden sadece dördünde ikinci ve üçüncü beş
yıllarda (1961–65 ve 1966–70), ve yedi ülkeden sadece birisinde son iki beş
yıllık dönem arasında (1966–70 ve 1970–75) bu sonuç gerçekleşmiştir. Ve
yegâne istisna –İtalya– gerçek bir istisna bile değildir. Doğrudur ki, işsizlik
1971’den 1975’e, enflasyon oranının üç kattan daha fazla artmasına rağmen,
önceki beş yıllarda olduğundan biraz daha düşük bir ortalamada kalmıştır.
Bununla birlikte, 1973’ten bu yana, hem enflasyon hem de işsizlik keskin şekilde yükselmektedir.
Yedi ülkenin hepsi için Şekil 3’te çizilen ortalamalar negatif eğimli basit
Phillips Eğrisi’nden bir pozitif eğimli olanına dönüşümü çok daha açıkça göz
önüne sermektedir. İki eğri ilk iki beş yıllık dilimler boyunca ters istikametlerde ilerler; Bundan sonraki dönemde ise aynı istikamette.
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Şekil 3: 1956’dan 1975’e, Beş Yıllık Dilimler Halinde, İşssizlik ve Enflasyon Oranları (Yedi Ülke İçin Ağırlıklandırılmış Ortalama)
Şekil 4’teki yıllık veriler, daha karmaşık olsa da, benzer bir hikâyeyi anlatır. İlk yıllarda fiyatlar ve işsizlik arasındaki bağlantıda geniş bir varyasyon
vardır; İtalya’da olduğu gibi, esas itibariyle hiç bağlantının olmadığı durumdan, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler’de olduğu gibi, hayli aşikâr bir yıldan yıla negatif bağlantıya kadar değişim söz konusudur. Bununla birlikte,
geçtiğimiz yıllarda Fransa, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Almanya ve
Japonya’nın hepsi enflasyon ve işsizliğin her ikisinde de açık bir şekilde belirgin bir yükseliş gösterirler, –her ne kadar, Japonya için, işsizliğin Japonya’nın
farklı kurumsal çerçevesindeki farklı anlamını yansıtacak şekilde, işsizlikteki
yükseliş enflasyondaki yükselişe nispetle diğer ülkelere göre çok daha ufak
ise de. Yalnızca İsveç ve İtalya genel kalıba uyum sağlamakta başarısızdır.
Tabiî ki, bu veriler olsa olsa fikir vericidir. Verilerin yedi bağımsız kütlesine gerçekten sahip değiliz. Ortak uluslararası tesirler bütün ülkeleri öyle
etkiler ki, ülke sayısını artırmak kanıt miktarını orantısal olarak artırmaz.
Özellikle, petrol krizi bütün yedi ülkeyi aynı zamanda vurmuştur. Kriz enflasyon oranı üstünde her ne tesirde bulunmuş olursa olsun, doğrudan doğruya
üretim sürecini bozmuş ve işsizliği artırmaya meyletmiştir. Bu tür yükselişlerin herhangi birisi kendilerine eşlik eden enflasyonun hızlanışına zar zor isnat ettirilebilir; Olsa olsa bu ikisi en azından kısmen üçüncü bir tesirin ortak
sonucu olarak görülebilir [Gordon (7)].
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DP =Yıllık Yüzde Olarak Fiyat Değişim Oranı
U = Emek Gücünün Yüzdesi Olarak İşsizlik

Yedi Ülke İçin

Fransa

Almanya

İtalya

DP

U

DP

U

DP

1956 - 1960

5.6

1.1 1.8

2.9

1961 - 1965

3.7

1.2 2.8

1966 - 1970

4.4

1971 - 1975

8.8

U

Japonya
DP

İsveç

Birleşik
Krallık

Birleşik Ağırlıklandırılmış
Devletler Ortalama

DP

DP

U

DP

U

5.2

2.8

3.0

1.6

1.3 5.5 3.7

2.0

2.1

4.2 3.9 4.1

2.2

1.8 13.0 3.2

6.7 6.1 9.3

2.9

U

DP

U

1.9 6.7

1.9 1.4

3.7

1.9

2.6

1.5 2.0

0.7

4.9 3.1

6.2 0.9

3.6

1.2

3.5

1.7 2.4

1.2

3.0 3.5

5.4

4.6

1.6

4.6

2.5 6.1

2.1

11.3 3.3

11.4

1.1

1.4

7.9

U

Not: DP tüketici fiyatları’nın 1955 - 60; 1960 - 65; 1965 - 70; 1970 - 75 takvim seneleri dönemleri

üzerinden,
yıllık bileşik
değişim oranıdır.
U, belirtilen
beş yıllık takvim
boyunca
Tablo
1: 1956’dan
1975’e
Yedi Ülkede
Enflasyon
ve seneleri
İşsizlik:
Ardılortalama
Beş Yıllık Dilimişsizliktir. Sonuç olarak, DP eşlik eden U öncesinde yarım yıl erkene alınmıştır.
ler İçin Ortalama Değerler

Not: DP, tüketici fiyatlarının 1955-60; 1960-65; 1965-70; 1970-75 takvim seneleri
dönemleri üzerinden, yıllık bileşik değişim oranıdır. U, belirtilen beş yıllık takvim seneleri boyunca ortalama işsizliktir. Sonuç olarak, DP eşlik eden U öncesinde yarım yıl
erkene alınmıştır.
Beş yıllık ve yıllık verilerin her ikisi de, petrol krizinin, Mr. Callaghan tarafından böylesine grafiksel surette tasvir edilen fenomeni bütünü itibariyle
açıklayamayacağını gösterir. Petrol fiyatlarının 1973’te dört kat yükselişinden önce dahi çoğu ülke yükselen enflasyon ve yükselen işsizliğin açık şekilde önce çıkan bir beraberliğini göstermiştir. Fakat, bu da, enflasyonun işsizlik
üzerindeki tesirinden daha çok bağımsız güçleri yansıtıyor olabilir. Örneğin,
ABD’de işsizliğin doğal oranını yükselten aynı güçler diğer ülkelerde de işlemekte olabilir, ve bu, ülkelerin işsizliğindeki artan eğilimi, enflasyonun sonuçlardan bağımsız olarak, açıklayabilir.
Bu kısıtlamalara karşın, veriler güçlü bir şekilde öne sürer ki, Britanya,
Kanada ve İtalya’nın en iyi örnekleri olabileceği en azından bazı ülkelerde,
yükselen enflasyon ve yükselen işsizlik, farklı nedenlerin farklı sonuçları olmaktan ziyâde, karşılıklı olarak bir diğerini güçlendirmektedir. Veriler, bütün
endüstrileşmiş ülkelerdeki daha yüksek enflasyon oranlarının, en azından bir
süre için, daha yüksek işsizliği yaratan bazı tesirlere sahip olduğu şeklindeki
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İşsizlik Oranı

Enflasyon Oranı

15

6.0

Fransa

10

4.0

5

2.0

0

0

15
Almanya

10

Enflasyon Oranı
İşsizlik Oranı

Enflasyon Oranı

İşsizlik Oranı
6.0

6.0

15

4.0

10

4.0
2.0

5

2.0

5

0

0

0

İsveç

0
8.0

8.0

20

15

6.0

15

6.0

10

4.0

10

4.0

5

2.0

5

2.0

0

0

0

0

20

İtalya

20

8.0

Japonya

Birleşik Krallık

8.0

Birleşik Devletler

20

15

6.0

15

6.0

10

4.0

10

4.0

5

2.0

5

2.0

0

0

0

1960

1965

1970

1975

1960

1965

1970

1975

0

Şekil 4: 1956’dan 1975’e Yıllık Olarak Yedi Ülkede Enflasyon ve İşsizlik
daha güçlü ifade ile tutarsız değildir. Bu çalışmanın kalanı bu tesirlerin bazılarının ne olabileceğinin başlangıç niteliğindeki bir tetkikine ayrılmıştır.

Deneme Niteliğinde Bir Hipotez
Doğal oran hipotezinin mütevazı bir detaylı incelenişinin enflasyon ve işsizliğin arasındaki pozitif bir bağlantının izahı için gereken her şey olduğunu
farz ediyorum, elbette, böyle bir pozitif bağlantı başka nedenlerle de vuku
bulabilir olduğu hâlde. Tıpkı doğal oran hipotezinin negatif eğimli bir Phillips Eğrisi’ni kısa vadeler üzerinde, iktisadî fâiller kendi beklentilerini gerçekliğe göre ayarladıkça kaybolacak, geçici bir fenomen olarak açıklanması
gibi; Pozitif eğimli bir Phillips Eğrisi de bir dereceye kadar daha uzun vadeler
üzerinde iktisadî fâiller yalnızca kendi beklentilerini değil, ayrıca kurumsal
ve politik düzenlemelerini yeni bir gerçekliğe göre ayarladıkça kaybolacak,
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bir geçiş fenomeni olarak vuku bulabilir. Bu gerçekleştiğinde, inanıyorum ki,
–doğal oran hipotezinin öne sürdüğü gibi– işsizlik oranı ekseriyetle ortalama
enflasyon oranından bağımsız olacaktır, kaynakların kullanım etkinliğinin bu
bağımsızlıkta olmamasına rağmen. Yüksek enflasyon ya anormal surette yüksek ya da anormal surette düşük işsizlik anlamına gelmek zorunda değildir.
Bununla birlikte, yüksek enflasyona eşlik eden kurumsal ve politik düzenlemeler, ister geçmiş tarihin kalıntıları isterse enflasyonun kendisinin ürünleri
olsunlar, kullanılan kaynakların en verimli kullanımına muhtemelen karşıt
nitelikte çıkacaktır –ki bu ise, istihdam durumu ile bir ekonominin verimliliği arasında, daha önce kendisine işaret ettiğimiz, özel bir ayrım durumudur.
Meslektaşlarımdan bazılarınca, özellikle de Arnold Harberger ve Larry
Sjaastad tarafından [(12), (25)] son derece ferasetle tahlil edilmekte olan bir
tecrübe, müzmin şekilde yüksek enflasyon oranlarına intibak gösteren çoğu
Latin Amerika ülkelerindeki tecrübe, inanıyorum ki, bu görüş ile tutarlıdır.
Şekil 2’de özetlenen doğal oran hipotezinin uyarlamasında, dikey eğri,
tamı tamına öngörülen enflasyonun muhtelif oranları içindir. Negatif, sıfır,
veya pozitif, bu oran her ne olursa olsun, şayet bütünü itibariyle öngörülmüş ise, her kararın içinde hesaplamaya katılabilir. Örneğin, yıllık % 20 bir
enflasyon tahmininde, uzun vadeli ücret sözleşmeleri her yıl sıfır enflasyon
ücretine nispetle tamı tamına yıllık % 20 yükselecek bir ücret temin eder;
Uzun vadeli krediler sıfır enflasyon oranından % 20 puan daha yüksek bir fâiz
oranı, ya da bir yılda % 20 kadar artan bir anapara taşır; Ve bu böyle gider, –kısacası bütün sözleşmelerin tam bir endekslenişine muadil bir durum. Yüksek
enflasyon oranı, örneğin, talep edilen nakit bakiyeleri değiştirerek, bazı reel
tesirlere sahip olur, ama emek piyasalarının etkinliğini ya da emek sözleşmelerinin şartlarını ve süresini değiştirmek zorunda değildir, ve bu yüzden,
doğal işsizlik oranını değiştirmesi gerekmez.
Bu analiz zımnî olarak, öncelikle, enflasyonun sabit veya en azından yüksek bir oranda iken düşük bir oranda olduğundan daha değişken olmadığını
varsayar –aksi takdirde, enflasyonun, düşük enflasyon oranlarında olduğu kadar, yüksek oranda da bütünü itibariyle öngörülmesi muhtemel olmayacaktır; ikincisi, enflasyon, bütün fiyatların daha yüksek oranda intibak etmek için
serbest oluşu ile birlikte, açıktır ya da böyle olabilir, ki bu suretle, nispî fiyat
ayarlamaları, bir sıfır enflasyonda olduğu gibi, bir % 20 enflasyonla da aynı
şekilde gerçekleşebilsin; İkinci hususun gerçek bir varyantı olarak, üçüncüsü,
sözleşmelerin endekslenmesine hiçbir engelin olmamasıdır.
Nihaî olarak, eğer enflasyon yıllık % 20 ortalama bir oranda on yıllar boyunca hâkim olacaksa, bu gereklilikler oldukça yakın bir şekilde karşılanmış
olabilecektir, ki bu, uzun vadeli dikey Phillips Eğrisi’ni elde tutmaya eğilim
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göstermenin nedenidir. Fakat, bir ülke başlangıç itibariyle daha yüksek enflasyon oranlarına ilerlediğinde, bu gereklilikler sistematik surette terk edilmiş olacaktır. Ve böylesi bir geçiş dönemi pekâlâ on yılları aşabilecektir.
Özellikle ABD’yi ve Birleşik Krallığı dikkate alınız. Fiyatlar, Birleşik Krallık
için II. Dünya Savaşı öncesi iki yüzyıl boyunca ve ABD için bir buçuk yüzyıl
boyunca, savaş zamanlarında esaslı yükselişler ve ardından kabaca savaş öncesi seviyelere savaş sonrası düşüşleri göstererek, yaklaşık olarak sabit bir seviye etrafında değişim gösterdi. Bir “normal” fiyat seviyesi anlayışı iki yüzyılın finansal ve diğer kurumlarında, ve bu ülkelerin vatandaşlarının alışkanlık
ve tutumlarında derin şekilde gömülü idi.
II. Dünya Savaşı döneminin hemen sonrasında, geçmiş tecrübenin tekrar
vuku bulması yaygın olarak beklendi. Gerçekleşen şey, savaş sonrası enflasyonun savaş dönemi enflasyonunun üstüne çıkması idi; Yine de, hem ABD hem
de Birleşik Krallık’taki beklenti deflasyondu. Savaş sonrası deflasyon korkusunun atılması, eğer hâlen tükenmediyse de, uzun zaman aldı ve hâlen, beklentiler parasal sistemdeki kökten değişime intibak edişe başlamadan önce
ayak diremiştir. Bu intibak hâlen tamamlanmış olmaktan uzaktır [Klein (16)].
Gerçekten de, tam bir intibakın neyi ihtiva edeceğini bilmiyoruz. Şu an
için, sanayileşmiş ülkelerin II. Dünya Savaşı öncesinin uzun vadede istikrarlı
bir fiyat seviyesi çerçevesine geri dönüp dönmeyeceğini, veya yakın zamanda Şili ve Arjantin’de gerçekleştiği gibi [Harberger (11)], zaman zaman süper
veya hiperenflasyonun şiddetli bir feveranına sahip olan Latin Amerika’nın
müzmin bir şekilde yüksek enflasyon oranları çerçevesine doğru hareket edip
etmeyeceğini, ya da şimdiki müphem durumun daha da farklı bir değişimine
yol veren, daha radikal ekonomik ve politik değişime uğrayıp uğramayacağını bilemiyoruz.
Bu belirsizlik –veya daha tam olarak, bu belirsizliği üreten koşullar– dikey
bir Phillips Eğrisi için gerekli koşullardan sistematik sapmalara yol açmaktadır.
En temel sapma, yüksek bir enflasyon oranının dönüşümün on yılları süresince sabit kalmasının muhtemel olmamasıdır. Aksine, oran yükseldikçe,
muhtemelen daha da değişken olacaktır. Bu, geçtiğimiz birkaç on yılda ülkeler arasındaki farklılıklarla ilgili olarak empirik bakımdan doğrudur [Jaffe ve
Kleiman (14); Logue ve Willett (17)]. Bu doğruluk ayrıca, hem fiilî enflasyon ve
hem de daha da aşikâr bir şekilde, iktisadî fâillerin enflasyonla ilgili tahminleri hususunda, teorik temeller üzerinde de hayli makuldür. Hükümetler yüksek
enflasyonu, bilinçli bir açıklanmış politika olarak değil, ama diğer politikaların bir sonucu olarak üretmektedir –bilhassa, hükümet harcamasını artıran
tam istihdam ve refah devleti politikalarının sonucu olarak. Hepsi istikrarlı
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fiyatlar hedefine bağlılıklarını ikrar ederler. Bunu, enflasyonun pek çok yan
etkisini hoş karşılayabilecek ama hâlen istikrarlı para kavramına bağlı kalan,
kendi seçmenlerine karşılık vermek amacıyla yaparlar. Bir enflasyon patlaması bu patlamaya karşılık vermek için güçlü bir baskı üretir. Politika, fiilî ve
beklenen enflasyon oranı arasında büyük varyasyonu teşvik ederek, bir istikametten diğerine sapar. Ve, elbette, böyle bir çevre içinde, hiç kimse tek bir
tahmine sahip değildir. Herkes, herhangi bir gelecek belirli müddet boyunca,
fiilî enflasyonun ne olacağına dâir büyük belirsizlik olduğunu fark eder [Jaffe
ve Kleiman (14); Meiselman (20)].
Orta seviyelerin üstündeki enflasyonun hayli değişken olmasına yönelik
eğilim, kurumsal düzenlemelerin ve finansal sözleşmelerin uzun vadeli “normal” bir fiyat seviyesine göre ayarlandığı bir ülkenin politik bütünlüğü (political cohesiveness) üzerindeki enflasyon tesiri tarafından güçlendirilir. Bazı
gruplar kazanır (örneğin, ev sahipleri); Başkaları kaybeder (örneğin, tasarruf hesabı ve sabit fâizli menkul kıymet sahipleri), “tutumlu” davranış fiilen
umursamaz davranış hâline gelir, ve “umursamaz” davranış fiilen tutumlu
davranış hâline gelir. Toplum kutuplaştırılır; Bir grup diğerine karşı konumlandırılır. Politik huzursuzluk artar. Bir hükümetin yönetme kapasitesi, güçlü
tedbirler almak için uğradığı baskıdaki artışla aynı zamanda azaltılır.
Fiilî veya öngörülen enflasyonun artan bir değişkenliği doğal işsizlik oranını
iki farklı şekilde yükseltebilir.
Öncelikle, artan volatilite endekslenmemiş taahhütlerin optimum vade
uzunluğunu kısaltır, ve endekslemeyi daha avantajlı hâle getirir [Gray (10)].
Fakat fiilî uygulamanın intibakı zaman alır. Bu sırada, daha önceki zamanda
yapılmış anlaşmalar, piyasaların etkinliğini azaltan, ücret ve fiyat seviyesi
katılıklarını (rigidities) doğurur. Ek bir belirsizlik unsuru, eskiden de bir derece var olduğu hâlde, her piyasa anlaşmasına eklemlenir. Dahası, endeksleme, en iyi tatbikinde bile, enflasyon oranının istikrarlılığı için mükemmel
olmayan bir ikamedir. Fiyat endeksleri mükemmel değildir; Ancak bir zaman
aralığından sonra erişilebilirdirler, ve genel itibariyle sözleşme vadelerine
ancak daha da uzun bir zaman aralığı ile uygulanırlar.
Bu gelişmeler açık şekilde ekonomik etkinliği düşürür. Onların kaydedilen
işsizlik üstündeki tesirlerinin ne olduğu daha az açıktır. Her türden yüksek
ortalama envanterler artan ücret ve fiyat katılıklarını, ve belirsizliği karşılamanın bir yoludur. Fakat bu, işletmeler tarafından emek istifçiliği ve düşük
işsizlik, veya işler arasında hareket eden daha büyük bir emek gücü ve çok
yüksek işsizlik anlamına gelebilir. Daha kısa vadeli taahhütler istihdamın değişen koşullara daha hızlı intibakı ve böylece düşük işsizlik anlamına gele-
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bilir, veya taahhütlerin vade uzunluğunu ayarlamalardaki gecikmeler daha
az tatmin edici intibaka ve böylece yüksek işsizliğe yol açabilir. Açıkçası, bu
alanda daha çok ilâve araştırma, muhtelif tesirlerin nispî önemini netleştirmek için zaruridir. Birisinin bütün bunlar için şu an söyleyebileceği şey, taahhütlerin yavaş intibakının ve endeksleme kusurlarının işsizlikte kaydedilen
artışa katkıda bulunabileceğidir.
Enflasyonun artan volatilitesinin ikinci bir bağlantılı tesiri, piyasa fiyatlarını ekonomik faaliyeti koordine etmek için daha az etkin bir sistem hâline
getirmesidir. Hayek’in çok pırıltılı bir şekilde vurguladığı gibi (13), bir fiyat
sisteminin temel işlevi, iktisadî fâillerin neyi nasıl üreteceğine veya sahip
olunan kaynakları nasıl kullanacağına karar vermek amacıyla ihtiyaç duyduğu bilgiyi özlü, etkin şekilde ve düşük maliyetle iletmektir. Bağlantılı bilgi
–bir ürünün diğerine nispetle, bir üretim faktörü hizmetinin diğerine nispetle, ürünlerin faktör fiyatlarına nispetle, şimdiki fiyatların gelecekteki fiyatlara nispetle– nispî farklılıkları hakkındadır. Fakat, uygulamada bilgi mutlak
fiyatlar –dolar veya paund veya kuron– şeklinde iletilir. Şayet fiyat seviyesi
ortalama olarak istikrarlı ise, veya istikrarlı bir oran üzerinden değişiyor ise,
gözlemlenen mutlak fiyatlardan nispî fiyatlara dâir sinyali çekip almak nispeten kolaydır. Genel enflasyon oranı daha değişken oldukça, mutlak fiyatlardan
nispî fiyatlara dâir sinyali çekip almak daha da zor hâle gelir: Nispî fiyatlara
dâir yayın enflasyon yayınından gelen gürültü tarafından bozuluyor hâle gelir [Lucas (18), (19); Herberger (11)]. Aşırı durumda, mutlak fiyatlar sistemi
neredeyse faydasız hâle gelir, ve iktisadî fâiller ya alternatif bir para birimine
veya, verimliliğe yönelik felâket getiren tesirlerle birlikte, bartıra başvururlar.
Tekrar, ekonomik etkinlik üstüne tesir açıktır, işsizlik üstüne tesir ise daha
az açıktır. Ancak yine de, ortalama işsizlik oranının, en azından kurumsal
düzenlemelerin henüz yeni duruma intibak sağlamadığı dönemde, piyasa
sinyallerindeki artan gürültü miktarı tarafından yükseltileceği makul görünmektedir.
Enflasyonun artan volatilitesinin bu tesirleri, fiyatlar intibak etmek için
yasal olarak serbest olsa –yani, bu anlamda, enflasyon açık olsa– bile vuku
bulacaktır. Uygulamada, belirsizliğin bozucu tesirleri, gönüllü uzun vadeli
sözleşmelerin katılığı, ve fiyat sinyallerindeki kirlenme, neredeyse kesin surette, fiyat değişimi üzerine yasal kısıtlamalar tarafından güçlendirilir. Modern dünyada, hükümetlerin kendileri piyasada satılan hizmetlerin üreticileridir: Posta hizmetlerinden diğer kalemlerin geniş bir dizisine kadar. Diğer
fiyatlar hükümet tarafından regüle edilir, ve değişim için hükümet onayını
gerektirir: Uçak biletlerinden taksi ücretlerine, ve elektrik faturalarına kadar.

Enflasyon ve İşsizlik | 23

Bu örneklerde, hükümetler fiyat sabitleme sürecine müdahil olmaktan kaçınmaz. İlâveten, volatil enflasyon oranlarınca serbest bırakılan sosyal ve politik
güçler, hükümeti enflasyonu başka alanlarda da baskı altına almak için çabalamaya yönlendirecektir: Aşikâr fiyat ve ücret kontrolü ile, veya özel işletmeleri ya da sendikaları “gönüllü olarak” “kısıtlama” uygulamak üzere baskı
altına alarak, veya döviz kurlarını değiştirmek amacıyla döviz piyasasında
spekülasyon yapmak suretiyle.
Detaylar dönemden döneme ve ülkeden ülkeye değişecektir, ama genel sonuç aynıdır: Fiyat sisteminin ekonomik etkinliği yönlendirme yeteneğinde kötüleşme; Bütün piyasalarda zaten var olduğu hâlde, daha büyük sürtünmenin
müdahil olmasından ötürü, nispî fiyatlarda bozulma, ve hayli muhtemeldir ki,
daha yüksek bir kaydedilen işsizlik oranı [(5)].
Biraz önce tasvir etmiş olduğum güçler politik ve iktisadî sistemi dinamik
surette istikrarsız kılabilir, ve –I. Dünya Savaşı’nın ardından pek çok yenik
ülkede veya daha yakın zamanda Şili ve Arjantin’de olduğu gibi– hiperenflasyon ve radikal politik değişimi doğurabilir. Başka bir aşırı durumda, böyle bir
felâket oluşmadan önce, nispeten düşük veya sabit bir enflasyon oranına ulaşan ve fiyat sistemine müdahalelerin pek çoğunu ortadan kaldıran politikalar
kabul edilebilir. Bu, basit doğal oran hipotezi için ön koşulları yeniden tesis
eder, ve bu hipotezin dönüşümün istikametini tahmin etmek için kullanımını
mümkün kılar.
Bir ara ihtimal, sistemin, yüksek olsa da, hayli durağan bir ortalama enflasyon oranına ulaşmasıdır. Bu durumda ayrıca işsizlik de, geçiş süresince olduğundan kararlı şekilde daha düşük, hayli durağan bir seviyeye geriler. Yukarıdaki tartışmanın vurguladığı gibi, yüksek volatilite veya müdahalenin yüksek
bir seviyesi değil ama, artan volatilite ve fiyat sistemine artan hükümet müdahalesi muhtemelen işsizliği yükseltecek görünen başlıca faktörlerdir.
Hem volatilite hem de müdahale ile başa çıkmanın yolları gelişecektir:
Enflasyon volatilitesi ile başa çıkmak için endeksleme ve benzeri düzenlemeler yoluyla; Hükümet kontrollerinden kaçınmak için fiyatlar ve ücretlerin
dolaylı değişim yollarının gelişimi vasıtasıyla.
Bu koşullar altında, uzun vadeli Phillips Eğrisi yeniden dikey olabilir ve,
muhtemelen ilk olarak kendisi için ileri sürülenden farklı bir enflasyon oranları dizisi ile olsa da, doğal oran hipotezine geri dönüş yapabilir.
Açıklanacak fenomen yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin birlikte mevcudiyeti olduğundan, içinde “normal” bir fiyat seviyesinin olduğu parasal bir
sistemden, yüksek, ve muhtemelen hayli değişken, enflasyonun uzun dönem-
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leri ile tutarlı olan bir parasal sisteme geçiş tarafından üretilen kurumsal
değişimlerin tesirini vurgulamaktayım. Not edilmelidir ki, bir kere bu kurumsal değişimler yapıldığında, ve iktisadî fâiller kendi uygulama ve öngörülerini bu değişimlere göre ayarladıklarında, önceki parasal çerçeveye bir
geri dönüş veya hatta yeni parasal çerçevede bir başarılı düşük enflasyon
politikasının benimsenmesi, karşılık olarak, yeni düzenlemeleri gerektirir, ve
bu düzenlemeler istihdam seviyesi üzerindeki aynı olumsuz dönüşümsel tesirlerin pek çoğuna sahip olabilir. Gerekçelendirmeye çalıştığım pozitif eğrilisinin yerine, orta vadeli bir negatif eğimli Phillips Eğrisi meydana çıkabilir.

Sonuç
1930’ların Keynesyen Devrimi’nin bir sonucu, kısa vadeli ekonomik değişimin analizi için bir başlangıç noktası olarak, katı bir mutlak ücret seviyesinin
ve yaklaşık olarak katı bir mutlak fiyat seviyesinin kabulü idi. Muhakkak addedilmeye başlandı ki, bunlar esas itibariyle kurumsal verilerdir, ve iktisadî
fâiller tarafından bu şekilde kabul görürler, böylelikle toplam nominal talepteki değişimler neredeyse bütünüyle üretim çıktısında yansıtılıdır, ve fiyatlarda neredeyse hiç yansıtılı değildir. Mutlak fiyatlar ve nispî fiyatlar arasındaki asırlık kafa karışıklığı yeni bir yaşam süresine kavuşmuştu.
Bu entelektüel atmosfer içerisinde, ekonomistlerin işsizlik ile, reel ücretlerden çok, nominal ücretler arasındaki bağlantıyı analiz etmeleri ve, zımnî
şekilde, tahmin edilen nominal ücretleri tahmin edilen reel ücretlerdeki değişimlere eşit olarak dikkate almaları anlaşılabilir bir şeydir. Dahası, başlangıç
itibariyle işsizlik seviyesi ile nominal ücretlerin değişim oranı arasında sabit
bir bağlantıyı öne süren empirik kanıt, fiyatlardaki kısa dönemli keskin dalgalanmalara karşın, nispeten durağan bir uzun vadeli fiyat seviyesinin var
olduğu, süregelen istikrar beklentisinin ise yaygın surette paylaşıldığı bir
dönemden edinilmişti. Bu yüzden, bu veriler varsayımların özel niteliği hakkındaki hiçbir uyarı sinyalini yakmadı.
İşsizlik seviyesi ile enflasyon oranı arasında sabit bir bağlantı olduğu şeklindeki hipotez iktisat mesleği tarafından neşe ve şevkle benimsenmişti. Bu hipotez Keynes’in teorik inşasındaki bir boşluğu doldurdu. Keynes’in kendisinin ihtiyaç duyduğumuzu söylediği “… yegâne eşitlik” olarak görüldü (15). İlâveten,
ekonomisti politika yapıcıya mevcut alternatifler hakkında bilgi vermek üzere
muktedir kılarak, iktisadî politika için güvenilir bir araç temin ediyor göründü.
Herhangi bir bilimde olduğu gibi, tecrübe hüküm süren hipotezle tutarlı
görünmeye devam ettiği sürece, her ne kadar hep bir iki muhalif onun geçerliliğini sorgulamış olsa da, kabul görmeye devam etti.
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Fakat 50’ler 60’lara ve 60’lar 70’lere doğru ilerledikçe, hipotezi basit şekliyle kabul etmek gittikçe zor hâle geldi. İşsizlik seviyesini düşük tutmak için
büyük ve daha da büyük enflasyon dozları gerekli göründü. Stagflasyon çirkin
yüzünü göstermişti.
Sendikaların gücü gibi özel faktörleri içeri alarak, hipotezi yamamak amacıyla birçok girişim yapıldı. Fakat tecrübe yamalanmış uyarlamaya uyum
göstermeyi inatçı bir şekilde reddetti.
Daha radikal bir düzeltme gerekliydi. Bu düzeltme, süprizlerin önemini –
fiilî ve tahmin edilen büyüklükler arasındaki farklılıkların önemini– vurgulama şeklini aldı. “Reel” ve “nominal” büyüklükler arasındaki ayrımın önceliğini
onardı. Herhangi bir anda reel faktörlerce belirlenen bir “doğal işsizlik oranı”
vardır. Bu doğal oran, beklentiler ortalama olarak gerçekleştiğinde elde edilmiş olmaya eğilim gösterir. Aynı reel durum, fiyat değişiminin para bakiyeleri
tutumunun reel maliyeti üzerindeki tesiri için izin sağlaması şartıyla, herhangi bir mutlak fiyat seviyesi veya fiyat değişimi seviyesi ile tutarlıdır. Bu
bakımdan, para yansızdır. Diğer yandan, toplam nominal talepte ve enflasyondaki tahmin edilmeyen değişimler, başlangıç itibariyle işsizliği kendi doğal
oranına ters istikamette sapmaya yönlendirecek olan, çalışanlar ve işverenler
tarafındaki benzer sistematik algılama hatalarına neden olacaktır. Bu bakımdan, para yansız değildir. Bununla birlikte, bu tür sapmalar, öngörüler intibak
sağladığı sürece, tersine çevrilmeden ve nihaî olarak ortadan kaldırılmadan
önce uzun bir kronolojik süreyi gerektirebilecek ise de, geçicidirler.
Doğal oran hipotezi orijinal Phillips Eğrisi hipotezini bir özel durum olarak ihtiva eder, ve tecrübenin çok daha kapsamlı bir dizisini açıklar, bilhassa
da stagflasyon fenomenini. Şu an itibariyle, evrensel seviyede olmasa da, yaygın olarak kabul görmektedir.
Bununla birlikte, şimdiki şekliyle doğal oran hipotezi çok daha güncel bir
gelişmeyi –stagflasyondan slampflasyona1 doğru hareketi– açıklayacak kadar
yeterince zengin çıkmamıştır. Geçtiğimiz yıllarda, daha yüksek enflasyona –
ne basit Phillips Eğrisi’nin önerdiği gibi daha düşük işsizlik, ne de doğal oran
hipotezinin önerdiği gibi aynı işsizlik seviyesi değil– ama daha yüksek işsizlik tarafından eşlik edilmektedir.
Daha yüksek enflasyonun daha yüksek işsizlikle bu güncel birlikteliği petrol krizi veya enflasyon ve işsizliğe yukarı doğru ortak bir eğilim veren bağımsız güçler gibi vakaların ortak tesirini yansıtıyor olabilir.

1

Çevirenin notu; stagflasyonun ardından fiyatların birden çöküşünün getirdiği ekonomik durgunluk.
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Bununla birlikte, bazı ülkelerde başlıca ve diğerlerinde katkıda bulunan
bir faktör bir geçiş dönemi içinde olmaları olabilir –bu defa yıllarla değil, beş
yıllık dilimler veya on yıllarla ölçülebilecek olan bir geçiş dönemi. Halk tutumlarını veya kurumlarını yeni bir parasal çevreye ayarlamamıştır. Enflasyon yalnızca daha yüksek olmaya meyletmekle kalmaz, ama ayrıca gittikçe
artarak volatil ve fiyatların belirlenimine artan hükümet müdahalesi ile eşlik
ediliyor olmaya meyleder. Enflasyonun artan volatilitesi ve nispî fiyatların
piyasa güçlerinin yalnız başlarına belirleyeceği değerlerden artan uzaklaşması, ekonomik sistemi, sürtünmeleri bütün piyasalarda işin içine katmak,
ve yüksek ihtimalle, işsizliğin kaydedilen oranını yükseltmek üzere, daha az
etkin hâle getirmek amacıyla bir araya gelir.
Bu analize dayalı olarak, şimdiki durum devam edemez. Her durumda ya
hiperenflasyona ve radikal değişime doğru yozlaşacaktır; Ya da kurumlar
müzmin enflasyon durumuna intibak edecektir; Veya hükümetler düşük bir
enflasyon oranı ve fiyatların belirlenimine daha az hükümet müdahalesini
hâsıl edecek olan politikaları benimseyecektir.
Bilimsel teorilerin nasıl düzeltildiğine dâir mükemmel suretteki standart
bir hikâyeyi anlattım. Yine de, bu, kapsamlı öneme sahip bir hikâyedir.
Enflasyon ve işsizlik hakkındaki hükümet politikası siyasî tartışmanın
merkezinde yer almaktadır. Bu konular üzerindeki ideolojik savaş şiddetlenmektedir. Fakat, ekonomik teoride gerçekleşen ağır ve kesin değişim ideolojik
savaşın bir sonucu olmamaktadır. Farklı politik inançlar ya da amaçlardan
doğmamaktadır. Bu değişim neredeyse tamamıyla olayların gücüne karşılık
vermiştir: Zalim tecrübe en güçlü politik veya ideolojik tercihlerden çok daha
kudretli çıkmıştır.
Pozitif ekonomi biliminin doğru bir anlayışının insanlık için önemi, neredeyse iki yüzyıl önce, Fransız Ulusal Meclisi Nemours’unda bir Temsilci
olan, Pierre S. Du Pont tarafından, yeterince uygun bir şekilde, ilâve assignatın –Fransız Devrimi’nin kâğıt parasının– basımı için bir öneri üzerine konuşuyor iken sard edilen bir ifade ile, canlı bir şekilde göz önüne serilmiştir.
“Beyler, kötücül niyetlerin var sayılması, bir insanın tartışmanın şiddeti tarafından kendisine
çok kolaylıkla yönlendirildiği hoşa gitmeyen bir alışkanlıktır. Niyetler hususunda merhametli
olmak zaruridir; İnsan niyetlerin iyi olduğuna inanmalıdır, ve görünüşe göre de öyledirler; Fakat
tutarsız mantığa veya anlamsız muhakemeye karşı hiç ama hiç merhamet göstermek zorunda
değiliz. Kötü mantıkçılar kötü adamların bilerek yaptıklarından daha fazla gönülsüz suçu işlemişlerdir.” (25 Eylül 1790).
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Milton Friedman, 94 yaşında iken, 16 Kasım 2006’da vefat etti. Onun iktisat
bilimine katkılarını bir göz önüne sürme teşebbüsü ancak tartıştığı fikirlerin
geniş çeşitliliğini öne sürerek başlayabilir. Burton (1981: 53) yorumlamıştır
ki, “Milton Friedman’ın eserini tasvir etme teşebbüsü… Niagara Şelâlesi’ni
bir bardakla yakalamaya çalışmak gibidir.”1 Meslek hayatının başlangıcında,
Friedman kendisini hâkim entelektüel anaakımdan tecrit eden iki hipotezi
kabul etti. İlk olarak, merkez bankaları enflasyon ve deflasyondan sorumludur. İkincisi, piyasalar kaynakları tahsis etmek ve makroekonomik dengeyi
1 Friedman’ın iktisada katkılarının diğer bazı genel değerlendirmeleri için bkz. Carlstrom ve Fuerst (2006); Hetzel
(1997, 2006); Laidler (2005, yakında yayınlanacak); ve Timberlake (1999).
* Robert L. Hetzel, “The Contributions of Milton Friedman to Economics,” Federal Reserve Bank of Richmond Yayınları,
Economic Quarterly, Cilt 93, Sayı 1, Kış 2007, ss. 1–30. Federal Reserve Bank of Richmond’un izniyle yayınlanmıştır. Metnin orijinali için bkz. http://www.richmondfed.org/publications/research/economic_quarterly/2007/winter/pdf/hetzel.pdf
** Milton ve Rose Friedman’la 8 Nisan 1996’da Hoover Enstitüsü’nde Peter Robinson ve benim yaptığımız bir söyleşinin ses kayıtlarından faydalanmaktayım. Ayrıca, Milton Friedman ile 29 Haziran 1996’da yapılan bir söyleşinin ses
kayıtlarından faydalanmaktayım. Ses kaydı bana Milton Friedman tarafından 26 Kasım 1996’da gönderilmiştir. David
Meiselman’la 20 Ağustos 1999’da yapılan kayda alınmış bir söyleşiden faydalanmaktayım. Thomas Humprey, David
Laidler, Aaron Steelman, ve Roy Webb’e yorumları için minnettarım. Bu makalede ifade edilen görüşler yalnızca yazarın
görüşleridir, ve zorunlu olarak Federal Reserve Bank of Richmond ya da Federal Reserv Sistemi’nin görüşleri değildir.
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sürdürmek üzere etkin şekilde çalışırlar.2 Bu fikirleri bu yüzyılın büyük ekonomik olaylarının anlaşılmasını şekillendirecek ve kamu politikasını etkileyecek şekilde geliştirmedeki başarısı nedeniyle, Friedman 20. Yüzyıl’ın büyük
entelektüellerinden birisi olarak temayüz etmektedir.

Friedman’ın Entelektüel Tecridi
1970’lere kadar, iktisat bilimi mesleği Friedman’ın fikirlerini ezici bir çoğunlukla husumet göstererek karşıladı. Gelecek nesiller savaş sonrası entelektüel
çevrenin homojenliğini kolayca unutabilir. Friedman bir entelektüel ortodoksiye meydan okudu. 1970’lerde iktisat mesleği içinde, stagflasyon ve, ücret ve fiyat kontrolleri çaresi ile birlikte Keynesçi maliyet çekişli (cost–push) enflasyon
teşhisi başarısızlığınca tahrik edilen krize kadar, Friedman’ın fikirleri destek
kazanmaya başlamış değildi. 1950’ler ve 1960’ların yirmi yılı boyunca, Friedman, başka birisinden daha çok, iktisat mesleği içindeki tartışmayı canlı tuttu.3
İktisat tartışma ve görüşlerin çeşitliliği vasıtasıyla ilerleme kaydeden bir
disiplin olduğu için, savaş sonrası dönemde makroekonomideki yaklaşık fikir
birliğinin ve ayrıca Friedman’ın bu fikir birliğine karşı meydan okuyuşunun
karşılaştığı husumetin açıklanması zordur. Onun fikirlerini görüş alanına almak amacıyla, bu kısım 1950’ler ve 1960’larda hâkim olan fikriler üzerine
biraz arka plan sağlayacaktır. Büyük Buhran, fiyat sisteminin başarısızlığa
uğradığı, ve fiyat sisteminin rekabetçi piyasalar büyük monopollerce yerinden edildiği için başarısızlığa uğradığı şeklindeki yaklaşık bir fikir birliğini
ihdas etmişti. Entelektüeller modern anonim şirketinin ve emek sendikalarının yükselişini tekel gücünün kanıtı olarak gördü. Piyasa disiplininin değil, sadece hükümetin onların tekel gücüne karşı telâfi edici bir güç olarak
iş görebileceği sonucuna vardılar. Keynesyenizmin Amerikalı havarisi Alvin
Hansen (1941: 47) yazdı ki:
Bir serbest piyasada, hiçbir yegâne birim piyasa mekanizması üzerinde ayırt edilebilir bir kontrol ifa etmek için yeterince kuvvetli değildi. Kontrollü bir ekonomide, hükümet, ticarî işletme,
ve organize grupların hepsi piyasa mekanizması üzerinde doğrudan bir tesir gerçekleştirir. Pek
çok kişi, 1930’ların on yılında, makul şekilde tam istihdama ulaşma başarısızlığını açıklayan
şeyin yalnızca piyasa sisteminin bu aksak işleyişi olduğunu kabul eder… Atomistik düzene geri
2 Buna karşın, günün Keynesçi ortodoksisi enflasyonun nedenlerin eklektik bir koleksiyonundan doğduğunu ve fiyat sisteminin toplam talebi tam istihdamı sürdürmek için yeterli seviyede tutamadığını varsaydı. Bu varsayımların
câzibesi, ki Büyük Buhran tarafından dayanılmaz hâle getirilmişti, neoklâsik iktisatçılar tarafından farz edilen optimize
edici davranıştan ziyâde, Keynesçilerin görünüşte tasvirî olan gerçekçiliğine dayandı. Takip eden bölümdeki iktibaslara
bakınız.
3 Monetarist kamp olarak biline gelen şeydeki diğer ekonomistler Friedman’ın öğrencileriydi. Phillip Cagan, David
Meiselman, Richard Selden, ve Richard Tiberlake. Friedman’ın öğrencisi olmayan diğer monetaristler Karl Brunner,
Thomas Mayer, Thomas Humprey, Allan Meltzer, Bill Poole, ve tabiî ki, Friedman’ın çoğunlukla beraber yazdığı Anna
Schwartz idi. “Monetarist” terimi Brunner’den gelmiştir (1968).
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dönüş mümkün değildir. Anonim şirketler, sendikalar, ve hükümet müdahalesi sahip olacağımız şeylerdir. Modern demokrasi bireycilik anlamına gelmez. Özel gönüllü organizasyonların
genel ve çoğunlukla dolaylı hükümet kontrolü altında işlev gördüğü bir sistem anlamına gelir.
Diktatörlük doğrudan ve özel kontrol anlamına gelir. “Plan ve plansızlık” arasındaki bir tercihe
sahip değiliz. Yalnızca, demokratik planlama ile totaliteryen düzenleme ve denetim arasında
bir tercihe sahibiz.

Friedman’a fiyat teorisini Şikago Üniversitesi’nde öğreten Jacob Viner
(1940: 7–8) Buhran tarafından doğrulan entelektüel çevreyi manidar bir şekilde karakterize etmişti:
Geleneksel teoride resmedilen, etkin rekabet ekonomisi, bireysel girişim özgürlüğü, ekonomik fırsat eşitliği, istikrarlı ve tam istihdam yerine, onlar [rekabetçi piyasa modelini reddeden
ekonomistler] tarım sektörü dışında neredeyse sanayinin her önemli dalındaki dev şirketler
tarafından hüküm altına alınan bir ekonomiyi gördüler, servet ve ekonomik gücün muazzam
bir temerküzü ile gelir ve ekonomik gönenç için fırsatların büyük eşitsizliği tarafından mimlenen bir ekonomi. Temerküz etmiş ekonomik gücün aşikâr kötüye kullanımına dâir soruşturma komiteleri ve mahkemelerden sözüm ona bitmeyen kanıt akşına işaret ederler. Dehşetle,
ekonomimizin çalışmaya muktedir ve istekli milyonlarca insana müteakip on yıl boyunca kendi
günlük ekmeklerini kazanma fırsatını vermekteki başarısızlığını gözlemlerler. Ve gerçek dünyayı bu şekilde görerek, okudukları şekliyle, bu kötülükleri görmezden gelen veya onları temeli
itibariyle sağlam bir ekonomik sistemin geçici, kendi kendisini düzelten sapmaları, veya dengesizlikleri olarak ele alan bir ekonomik teori tipini kendi amaçları için faydalı olarak kabul etmeyi
reddederler. Sistemin bu geleneksel resmini reddettikten sonra, hızla aynı gelenekselleşmeye
yaklaşan başka bir resmi gittikçe artarak benimsemeye eğilim gösterirler. Fakat, bu resim,
kötülüklerin sistemin tabiatında yerleşik olduğu, ve sistemin esaslı yeniden yapılandırılması ve
onun ekseriyetle hükümet tarafından işletilmesini gözetleyen başka bir modeldir.

Fiyat sisteminin ekonomik faaliyeti âhenklileştiremediği öncülünden hareketle, entelektüeller hükümetin bireyler tarafından sahiplenilen özgürlüğü,
onların kendi kararları yerine geçmek üzere, sınırlandırması gerektiği sonucuna ulaştılar.
Keynesyen devrime hız kazandıran kuvvet fiyat sisteminin ne kaynakları
etkinlikle tahsis edebileceği ne de makroekonomik istikrarı temin edebileceği şeklindeki inançtı. Günümüzde, bu görüşün iktisat mesleğine ne kadar
uzun süre hükmettiğini hatırlamak zordur. 1950’ler ve 1960’lardaki entelektüel topluluk içinde neredeyse tek başına olan Friedman, fiyat sisteminin
azamî serbestlikte çalışmasına izin vermek amacıyla, hükümet politikasının
kurallarla kısıtlanmasını savundu. Başkan John F. Kennedy yönetimi altındaki Ekonomik Danışmanlar Kurulu Başkanı Walter Heller (Friedman ve Heller,
1969: 28, 78), Friedman’la bir tartışmada, para stoğunun sabit bir oranda artırılması için çağrıda bulunan Friedman’ın önerilen kuralının reddindeki fikir
birliğini ifade etti: “[Ö]nümüzdeki yolun bozukluk ve dolambaçlılığının tam
bir farkındalığına sahip iken, dümen çarkını sabit bir rotaya kilitlememeliyiz.” Friedman cevapladı ki:
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Bunun [sabit para artışı kuralının], Walter’ın bahsettiği anlamda, sizi sert bir şekilde kilitlememesinin nedeni, paranın durumu değiştiren tek şey olduğuna inanmıyor oluşumdur. Otomatik
pilot fiyat sistemidir. Mükemmel şekilde esnek değildir, mükemmel şekilde serbest değildir,
ama yüksek seviyede intibak etme yeteneğine sahiptir. Eğer, II. Dünya Savaşı sonrasına, harcamalarımızdaki muazzam azalışa, ve kaynakların dağılımındaki değişime intibak ettiğimizde
bu ülkeye ne olduğuna bakarsanız, söylemek zorunda kalırsınız ki, sıra dışı seviyede etkin bir
intibak gerçekleştirdik, ve bu otomatik bir pilotun var olması nedeniyle idi. Fakat, eğer bir
otomatik pilot iş başında olacaksa, eğer piyasa sistemini çalıştıracaksanız, temel istikrarlı bir
çerçeveye sahip olmak zorundadır.

Şikago Okulu
Friedman’la birlikte, bir grup Şikago ekonomisti Şikago Okulu diye bilinir
hâle geldi.4 Kolektif olarak, onların eserleri rekabetçi bir piyasada fiyat sisteminin kaynakları tahsis etmek üzere etkin surette çalıştığını gösterdi.5 Friedman (1988: 32) yazdı ki:
Temel itibariyle fiyatlar üç işleve hizmet eder… İlk olarak, bilgiyi (information) naklederler… Fiyatların bu işlevi ekonomik faaliyetin âhenklileştirilmesini mümkün kılmak için aslidir. Fiyatlar
beğeniler hakkındaki, kaynak erişilebilirliği hakkındaki, üretici olasılıklar hakkındaki bilgiyi nakleder… Fiyatların ifa ettiği ikinci bir işlev insanların üretimin en düşük maliyetli yöntemlerini
benimsemeleri ve mevcut kaynakları kıymet biçilen en değerli kullanımlarda istihdam etmeleri
için bir müşevvik sağlamasıdır. Bu işlevi üçüncü işlevleri nedeniyle ifa ederler, ki o işlev de kimin neyi ve ne kadar alacağının belirlemesi –yani, gelir dağılımıdır.

Friedman’ın serbest piyasalar savunusu ve hükümetin piyasa müdahaleleri
için eleştirisi hep tartışmalı idi. Argümanlarını fiyat teorisi mantığı üstünden
temellendirerek, Friedman tartışmayı yüksek bir entelektüel seviyede sürdürdü. Friedman, Simon Kuznets’le birlikte yazdığı (Friedman ve Kuznets, 1946),
Income from Independent Professional Practice (Serbest Meslek İcrasından Edinilen Gelirler) kitabında kamu politikasına katkısı için çerçeveyi tesis etti. Bu
kitapta, dişçi ve doktorlar için eğitimin getiri oranını hesapladı. Bu kitap beşerî
sermaye alanındaki ilk çalışmalardan birisiydi. Friedman ayrıca doktorlar tarafından dişçilere nispetle kendi eğitimlerine yatırımları üzerine kazanılan yüksek getirinin Amerikan Tıp Cemiyeti (American Medical Association – AMA)
tarafından mesleğe girişe dayatılan kısıtlamalardan doğduğunu iddia etti.6
4 Bu iktisatçılar George Stigler, H. Gregg Lewis, Aaron Director, Ronald Coase, Gary Becker, D. Gale Johnson, Theodore Schultz ve Arnold Harberger’i içerdi. Frank Knight, Henry Simons, ve Jakob Viner daha önceki bir nesli temsil etti.
Milton Friedman (1974b) ve George Stigler’in (1962) ikisi de bir Şikago Okulu’na işaret edişi yanlış yönelendirici olarak
gördü, çünkü bu ifade Şikago’daki entelektüel fikirlerin çeşitliliğine hakkını vermedi. (Şikago Okulu’na dâir bir tartışma
için bkz. Reder 1982). Örneğin, 1950’ler ve 1960’lardaki Şikago bir önemli Keynesyeni kadrosunda bulundurmaya
çalıştı, önce Lloyd Metzler ve sonra (yine de Keynesyen fikirlerin bir münekkidi hâline gelen) Harry Johnson. Şikago’dan
ayrı olarak, Mont Pelerin Cemiyeti serbest piyasaları savunan entelektüelleri bir araya getirmiştir.
5 Ben (Hetzel) Şikago’da bir öğrenci iken, dersler ekseriyetle gazetelerden edinilen olayların analizini gerektiren bir
soru listesi etrafında organize edilmiş problem dizileri ve sınavlarına sahipti. Bir öğrenci Şikago’dan mezun olduğu an
itibariyle, genel rekabetçi modeli yüzlerce pratik soruna uygulamıştı. Dâimî uygulama sayesinde, öğrenciler rekabetçi
piyasa modelinin ekonomik analiz için faydalılığına yönelik bir kanaat geliştirmişti.
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Friedman (ses kaydı, 26 Kasım 1996) [Kitabın] “hekimlerin gelirini mesleğe girişi kısıtlamak suretiyle yükselten
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Friedman konuları, ortak bir hedefe ulaşmak amacıyla, en iyi yolla ilgili
olarak tanımlamak suretiyle normatif tartışmaları etkisizleştirdi. “Pozitif İktisadın Metodolojisi”nde ([1953] 1953: 5) yazdı ki:
Tarafsız vatandaşlar arasındaki ekonomik politikaya dâir farklılıklar, insanların nihaî olarak
üzerinde ancak savaşacakları farklılıklar olan temel değerlerdeki farklılıklardan ziyâde, çoğunlukla girişilen eylemlerin ekonomik sonuçlarına dâir –ilkesel olarak pozitif iktisadın ilerleyişi ile
bertaraf edilebilecek– farklı tahminlerden doğar.

İktisadî analizin bir kamu politikası sorununa bir ilk tatbikinde, Friedman
ve Stigler (1946) kira kontrollerini verimlilik karşıtı olarak tenkit etmiştiler.
Friedman’ın pozitif iktisadî analizi kamu politikası konularına uygulayışının örnekleri neredeyse sınırsızdır. Bir örnek, 1963’te Hindistan, Bombay’da
verilen dersleri özetleyen “Enflasyon: Nedenler ve Sonuçlar”dır (Friedman
1968, bölüm 1, Dollars and Deficits [Dolarlar ve Açıklar] içinde). Friedman hükümet kontrollerinin enflasyonu baskı altına almak için kullanımının yıkıcı tesirlerini anlattı ve, döviz kontrollerince desteklenen, bir aşırı değerlenmiş döviz kurunun kaynakları nasıl israf ettiğini açıkladı. İsraf hükümetin
ekonomik felsefesi her ne olursa olsun, meşrulaştırılamaz. Bu bölüm ayrıca
Friedman’ın paranın miktar teorisi görüşlerini kısaca özetledi ve “enflasyon
her zaman ve her yerde parasal bir fenomendir” (s. 39) ifadesini doğurdu.
İlk Entelektüel Oluşum
Otobiyografik bir makale olan Lives of Laureates’te Friedman (1986: 82) iktisat
çalışma kararı hakkında yazar:
Kolejden 1932’de mezun oldum, Birleşik Devletler o döneme kadar veya sonrası için tarihinin
en derin depresyonunun dibinde iken. Dönemin hâkim sorunu iktisattı. Depresyondan nasıl
çıkılacaktı? İşsizlik nasıl azaltılmalıydı? Bir yandan karşılanmamış büyük ihtiyaçlar ve diğer
yandan kullanılmamış kalan kaynakların varlığı paradoksunu ne açıklardı? Bu koşullar altında,
bir ekonomist olmak bir uygulamacı matematikçi veya bir istatistik uzmanı olmaktan, günün
yakıcı sorunları ile daha bağlantılı göründü.

Friedman 1932–1933 ve 1934–1935 akademik yıllarında Şikago
Üniversitesi’nde bir yüksek lisans öğrencisiydi.7 1933–1934’te Columbia’daydı. Friedman Şikago’daki ilk yılında Jacob Viner’ın fiyat teorisi dersini aldı.
Friedman (ses kaydı, 26 Kasım 1996) nakleder ki:
Onun Smithçi mizacı kesinlikle bu derste anlaşılır oldu. Gerçekten de, Viner’in dersinin hayatımdaki büyük tecrübelerden birisi olduğuna inanırım. Bu ders benim için gerçekten yeni
bir dünyayı açığa çıkardı. İktisadı daha önce görmediğim bir şekilde tutarlı bir disiplin olarak
görmemi sağladı… Piyasaların hem makroekonomik hem de mikroekonomik seviyede çalıştığı
inancı, 1935 itibariyle Şikago’da kazandığım bir şeydi.
AMA hakkındaki tartışma nedeniyle, savaş sonrasına kadar yayınlanmadığını” söylemiştir. Bu eser Friedman’ın doktora
tezi olmuştur. Doktor unvanı Friedman’a Columbia Üniversitesi tarafından 1946’da verilmiştir.
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Columbia Friedman’ın empirik mizacını besledi. Friedman (ses kaydı, 26
Kasım 1996) demiştir ki:
Empirik temayülüm Şikago’dan gelmedi. Nihaî olarak nereden geldiğini bilmiyorum, ama kesinlikle güçlü bir şekilde Arthur Burns tarafından, ve özellikle de ondan [Columbia’da] aldığım
bir seminer tarafından etkilenmişti. Bu seminer onun üretim trendlerine dâir kitabının tetkikini
ihtiva etmişti. İlâveten, Henry Schultz’dan Şikago’da aldığım istatistik kursu ve Columbia’da
Hotelling’den aldığım matematiksel istatistik kursu tarafından güçlendirilmişti. Bu kurs bir
hayli önemliydi.

Friedman’ın ilk işi Washington, D.C.’de, 1935’te Ulusal Kaynaklar
Komitesi’nde (National Resources Comitee – NRC) idi. Friedman (ses kaydı,
26 Kasım 1996):
Tüketici harcamalarının büyük ölçekli bir araştırmasını geliştirme üzerinde çalışıyordum. TFE
(Tüketici Fiyat Endeksi) için ağırlıkları hesaplamak amacıyla temel bütçe verilerini sağlamak
üzere planlanmış bir çalışmaydı… Derecelerin kullanımı, tüketici harcamalarının araştırmasında karşılaştığımız bazı sorunlardan doğdu. NRC’de çalışıyor iken, “The Use of Ranks to Avoid
the Assumption of Normality Implicit in the Analysis of Variance”ın (Varyans Tahlilinde Zımnen Anlaşılan Normalite Varsayımından Kaçınmak Amacıyla Derecelerin Kullanımı, Friedman,
1937) ilk taslağını yazdım. Derecelerin analizi üzerine bu makale gerçekten de nonparametrik
sonuç çıkarma alanındaki ilk makalelerimden birisiydi. Bununla birlikte, benim ilk yayınım da
değildi. İlk yayınım, Kasım 1934’te Quarterly Journal of Economics’teki, Profesör Pigou’nun bütçe verileri üzerinden talep esnekliklerinin ölçüm yöntemi üstüne bir makaleydi. Aslında, benim
yayın listemde, derecelerin kullanımı yayınlarımın dokuzuncusudur.

Friedman 1941’den 1943’e kadar Hazine’nin Vergi Araştırma Bölümü’nde
çalıştı. Hazine’den ayrıldıktan sonra, Şikago’dan bir sınıf arkadaşı Allan Wallis onu Columbia’daki İstatistikî Araştırma Grubu’na (Statistical Research
Group – SRG) getirdi. Wallis bu grubu Harold Hotelling ile birlikte yönetiyordu. Friedman müdür yardımcısı oldu. SRG savaşla ilgili muhtelif projelere
istatistikî destek sağladı. Wallis (1980: 322) kara ordusu subaylarının Bulge
Savaşı esnasında Avrupa’dan, Friedman’ın onlara proksimite füzelerin performansı üstüne yapmış olduğu çalışma hakkında brifing verdiği, Columbia’ya
uçakla gelişlerini anlatır. Wallis ayrıca kendisi ve Friedman’ın ardışık analiz
olarak bilinen şeye nasıl öncülük ettiklerini de anlatır. Wallis’e örneklerin
gerekli ölçülerinin ordu donatımda test etmek üzere kullanılması üzerinde
çalışma görevi verilmişti. Klâsik testler çok fazla gözlemi gerektiriyor göründü: Alışkın bir gözlemci deneysel bir donanımın çalışıp çalışmadığını çok
daha çabuk söyleyebilirdi. Wallis (1980: 325–6) bir 1950 tarihli mektuptan
aktararak yazdı ki:
Eğer Schuyler gibi akıllı ve alışkın bir donatım uzmanı söz konusu ise, ilk birkaç bin
veya hatta birkaç yüz turun ardından deneyin tamamlanmasına ihtiyaç olmadığını görebilirdi… [E]ğer deneyin planlanandan daha erken bitirilebileceği koşulları ifade eden,
önceden belirlenebilir bir mekanik kural olsaydı iyi olurdu… Milton bu fikri bir gün
Washington’a dönüş treninde tetkik etti, ve öğrencilerin t-testini içeren hayli iyi ama
basit bir örnek hazırladı. Milton, kendi kanaatince, bu fikrin ikimizin de hayatı boyunca

Friedman’ın İktisat Bilimine Katkıları | 35
tekrar yakalayamayacağı büyük bir fikir çıkmasının imkânsız olmadığını söyledi… Wald
gayretli değildi… Onun önsezisi bu tür testlerin mevcut olduğu ama var olanlardan daha
az güçlü çıkacakları idi. Bununla birlikte, ikinci gün telefonla arayıp bu tür testlerin var
olduğunu ve daha güçlü olduklarını fark ettiğini söyledi.8

SRG’de Friedman “hayatımda karşılaştığım birkaç dahiden birisi” olarak
nitelediği Bayesyen istatistikçi Leonard Savge ile birlikte çalıştı (ses kaydı,
26 Kasım 1996). Friedman ve Savage (1948) daha sonra aynı kişinin nasıl
olup da hem sigorta hem de bir piyango bileti satın alabileceğini açıklayan
bir fayda fonksiyonu formunu tasarladılar.

Metodoloji
SRG’de, Friedman sadece uygulamacı bir istatistikçi olarak çalıştı. 1946
Güz’ünde Şikago Üniversitesi’nde daha önce Viner tarafından verilen fiyat teorisi dersini vermek üzere bir mevkiyi kabul etti. Şikago’da, Friedman teorilerin nasıl formüle edileceği ve sınanacağına dâir düşünmeye başladı. Bu konu,
1940’ların ortalarında, kurumsalcılar ile günümüzde neoklâsik iktisatçılar
diye adlandırdığımız iktisatçılar arasında, teori kurulumunun marjinal analiz üzerinden organize edilip edilmeyeceğine dâir tartışma bağlamında ortaya
çıkmıştı. Friedman iddia etti ki, bir teorinin testinde, iktisatçılar tasvirî gerçekçiliği değil yalnızca öngörü yeteneğini göz önüne almalıdır. Karşıt olarak, kurumsalcılar bir teorinin geçerliliğini onun tasvirî gerçekçiliği ile yargıladılar.
Pozitif İktisadın Metodolojisi’nde Friedman ([1953] 1953: 30) “…‘ortodoks’
ekonomik teorinin süregelen eleştirilişini ‘hayalci’” olarak not etti… “[B]u
eleştiri piyasaların kusursuz, rekabetin tam, ve mallar, emek ve sermayenin
homojen olduğunu varsayar…” Friedman ([1953] 1953: 31) iddia etti ki, “… bu
türden bir tenkit, eleştirilen teoriden şu ya da bu bakımdan farklılaşan bir
hipotezin kapsamlı bir fenomen dizisi için daha iyi tahminler üretebildiği
şeklindeki kanıtla tamamlanmadıkça, büyük ölçüde konu dışıdır.”
Friedman (ses kaydı, 29 Haziran 1996) dedi ki:
Bir teorinin geçerliliği, varsayımlarının gerçekçiliği ya da hayalciliğine değil, implikasyonlarının
çürütülüp çürütülmediğine dayalıdır. 1945 ve 1946’da iktisadî literatürde bir teorinin nasıl test
edileceğine dâir bir tartışma vardı. Bunların hepsi, meydana çıkan ve iş adamlarına “Marjinal
maliyetinizi hesaplar mısınız?” ve “Fiyatınızı marjinal maliyetinize eşitler misiniz?” diye soran
R. L. Hall ve C. J. Hitch’in (1939) anketlerinden kaynaklandı. Marjinal analiz insanların rasyonel
olduğunu varsayar. Bu yaklaşımın esası gidip onlara rasyonel olup olmadıklarını sormaktı! İş
adamları fiyatı marjinal maliyete eşitler mi? Hadi gidip onlara soralım. Benim iddiam varsayımların bütünüyle ilgisiz olduğu idi. İlgili olan şey, iş adamlarının varsayımlar geçerliymiş gibi
davranıp davranmadıklarıdır. Bunu sınamanın tek yolu yaptığınız tahminlerin çürütülüp çürütülmediğini görmektir.
8

Ayrıca bkz. Anderson ve Friedman (1960).

36 | Robert L. Hetzel

Friedman iktisat mesleğinin fiyat seviyesinin belirlenimine yaklaşım tarzındaki değişim ile bir zafer kazandı. En azından erken 1970’ler boyunca, çoğu
iktisatçı, nedenlerin bir sınıflandırılışını öne sürerek, enflasyonun nedenlerine eklektik bir şekilde yaklaştı. Örneğin Gardner Ackley (1961: 421–57) ders
kitabında enflasyonun tayin edicilerini “talep enflasyonu” (“talep çekişli”),
“maliyet enflasyonu” (“maliyet çekişli”), “talep–maliyet karışımlı enflasyon,”
ve “kâr yüzdesi (mark–up) enflasyonu” başlıkları altında tasnif etti. İktisatçılar
tarafından kullanılan ilâve türler “ücret–fiyat spirali” ve “güdümlü fiyatlar”ı
içerdi. Enflasyonun bu parasal olmayan açıklamalarının câzibesi onların görünüşteki tasvirî realizmlerinde yatar.
Buna karşıt olarak, Friedman tarafından kullanılan parasal çerçeve, fiyatların hareketlerini para yaratılışını belirleyen merkez bankası politikalarına bağladı. Bu ikinci çerçeve, basitliğine karşın öngörü kabiliyeti nedeniyle nihaî olarak üstün çıktı. Enflasyonun parasal olmayan teorileri yalnızca
1970’lerin enflasyonunu tahmin başarısızlığına uğramakla kalmadı, ama ayrıca enflasyonun nasıl kontrol edileceğine dâir yanlış yönlendirici bir kılavuz
sundu. Anaakım iktisatçılar maliyet çekişli enflasyonu, işsizlik oranının, %
4 olarak varsaydıkları, tam istihdam oranını aştığı zaman gerçekleşen enflasyon olarak açıkladılar.9 Bu analiz işletmelerin fiyat ve ücret belirleyici
kararlarına hükümet müdahalesini, işsizliği enflasyonun bir kontrol yöntemi
olarak yükseltme seçeneğine göre, çekici bir alternatif gibi görünüyor kıldı.
Bununla birlikte, bir yandan, enflasyonu baskı altına alma amaçlı ücret ve
fiyat kontrollerinin dünya çapında tekrarlanan başarısızlıkları, ve diğer yandan, merkez bankalarının enflasyonu kontrol altına alma benzersiz yeteneği
ile karşılaştıklarında, iktisatçılar Friedman’ın merkez bankalarının enflasyondan sorumlu oldukları iddiasının etrafında toplanmaya başladılar.10

Friedman Bir Monetarist Oluyor
Depresyon bitmek bilmeyen bir dönem boyunca sürdü ve ancak II. Dünya
Savaşı’nın başlayışı ile ortadan kayboldu. Depresyon’u karakterize eden, toplam talebin müzmin noksanlığının savaştan sonra geri döneceği inancı hayli
yaygındı. Keynesyenizmin akademi dünyasını silip süpürmesinin bir nedeni,
9 “Stagflasyon” terimi yüksek enflasyon ve yüksek işsizliğin aynı anda gerçekleşmesini tasvir etmek için doğdu. Phillips Eğrisi’nin empirik korelasyonlarınca vurgulandığı haliyle, stagflasyon yüksek işsizlik ve düşük enflasyon arasındaki
tarihsel bağlantı ile çatışmaktaydı.
10 Friedman ([1958], 1969) para artışının ve enflasyonun yüksek oranları ile para azalışları ve deflasyon arasındaki
pozitif bağlantıya işaret etti. Şimdiki hâlde, halkın reel para talebindeki (paranın satın alma gücündeki) istikrarsızlık ile
birlikte merkez bankalarınca sağlanan yaklaşık fiyat istikrarı nedeniyle, para artık enflasyonun tahmininde işe yarar
değildir. Yine de, Friedman’ın enflasyonun parasal bir fenomen olduğu iddiası sağlam kalır. Yani, bugün iktisatçılar
enflasyonun bir izahını aradıklarında, sendikaların piyasa gücü, hükümet regülasyonu, ve benzeri faktörlerin eklektik
bir karışımına değil, parasal politikaya bakarlar.
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onun, piyasa sisteminin yüksek işsizliğinin tekrarlayan nöbetlerini üretme
tabiî eğilimine karşı bir panzehir önerdiği inancı idi. Friedman (ses kaydı, 8
Nisan 1996) dedi ki:
1932 ve 1933’te London School of Economics’teki hâkim görüş, Depresyon’un kaçınılmaz bir
düzeltme olduğu idi. Bu bir Avusturyacı görüştü. Ayrıca Harvard’da Schumpeter ve Taussig ile
Minnesota’da, bu görüşte bir kitap yazmış olan, Alvin Hansen ile hâkim oldu. Önemli olan şey
Depresyon’un çözülebilecek bir şey olduğu şeklindeki tutumdu. Londra, Harvard, ve Minnesota’daki görüş Depresyon’un daha önceden biriktirilmiş hastalıkların zarurî bir tedavisi olduğu
ve yoluna devam edip kendi kendisini düzeltmesine izin verilmesi gerektiği idi. Bu yüzden, hayli
kasvetli bir görüştü. Keynes ortaya çıktığında ve Depresyon’un basit bir açıklaması olduğunu
ve tedavisi için bir yol bulunduğunu söylediğinde, mühtedileri cezb etti.

1940’ların sonlarında, Friedman keyfî hükümet müdahaleleri değil de, kurallar üzerinden işleyen makroekonomik istikrar politikaları üzerinde çalıştı.
1948’de, “A Monetary and Fiscal Framework for Economic Stability”de (Ekonomik İstikrar İçin Parasal ve Mâlî Bir Çerçeve) hükümetin dalgalanma esnasında, bütçe açıklarının monetizasyonu ve bütçe fazlalarının demonetizasyonunu içeren, bütün dalgalanma dönemi süresince bütçe dengesine sahip
olan, bir dalgalanma karşıtı bütçe politikası takip etmesini önerdi. Bununla
birlikte, henüz o bir miktar teorisyeni değildi.
Friedman miktar teorisini, paranın dolaşım hızının istikrarlı bir değişken olduğu varsayımı ile, tahmin edici bir içeriğe sahip kılabileceğini fark ettiğinde
bir miktar teorisyeni oldu.11 Paranın dolaşım hızı tahmin edilebilirdi, çünkü
empirik araştırma onun ekonomik teori tarafından öne sürüldüğü bir şekilde,
az sayıdaki değişkenlere bağımlı olduğunu gösterdi (Friedman, 1956). Mübadele denklemi, bunun sonrasında, Friedman için yalnızca totolojik bir özdeşlik
olmadı, ama daha çok, Alfred Marshall’ın Friedman tarafından kullanılan ifadesi olan, “bir analiz makinesi” oldu. Savaştan sonra, ekonomistler miktar teorisiyle âşina idi, ama onu bir entelektüel kalıntı olarak değerlendirdiler –merkez bankalarının Büyük Buhran süresince harcamaları teşvik etmedeki aşikâr
iktidarsızlığı ışığı altında bir ilgisizlik. Friedman para artışını enflasyonun bir
habercisi olarak görmeye başlar başlamaz, miktar teorisi analizini gençleştirebilirdi. Mübadele denklemini üretimin izahı amaçlı Keynesyen otonom harcamalar analizine karşı daha üstün bir alternatif olarak ileri sürdü.12
Friedman 1946’da Şikago’ya gittiğinde öncelikle uygulamacı bir ekonometrist idi. 1948’de, Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu’nun (National Bu11 Miktar teorisi mübadele denklemi ile ifade edilir –bir yanda, bireylerin elde tuttukları para miktarı ile onu harcadıkları oran (dolaşım hızı), ve diğer yanda, reel çıktı veya işlemler ve uygun bir fiyat endeksinin bir ölçüm sonucunu
oluşturan, nominal harcama arasındaki cebirsel bağlantı.
12 Keynesyen analiz çıktının (gelirin) otonom harcamaları (hükümet harcamasını ve yatırımını) karşılamak üzere
gerekli tasarrufları doğurmak için arttığını kabul etti.
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reau of Economic Research – NBER) başkanı olan Arthur Burns, Friedman’ı
Anna Schwartz’la paranın döngüsel hareketine dâir bir çalışma için bir araya getirdi. Friedman ve Schwartz ([1963] 1969) çalışmalarının sonucunu 15
yıl sonra yayınladılar. İşbirlikleri nihaî olarak para üstüne üç NBER cildine
serpildi. A Monetary History of United States, 1867–1960 (Birleşik Devletler’in
Bir Parasal Tarihi – 1963), Monetary Statistics of the United States (Birleşik
Devletler’in Parasal İstatistikleri – 1970), ve Monetary Trends in the United
States and the United Kingdom (Birleşik Devletler ve Birleşik Krallık’ta Parasal Eğilimler – 1982). Parasal İstatistikler’de incelendiği gibi, Friedman ve
Schwartz 1867’den başlayarak para üstüne tutarlı istatistikî zaman serileri
yarattılar. Para üstüne serilerin inşasına sarf edilen muazzam gayret onların
empirik soruşturmaya bağladıkları öneme tanıklık eder.
NBER para serileri ile, Friedman, “Price, Income, and Monetary Changes
in Three Wartime Periods”ta (Üç Savaş Döneminde Fiyat, Gelir, ve Parasal
Değişimler) para ve enflasyonun hareketini analiz etti. İç Savaş, I. Dünya Savaşı, ve II. Dünya Savaşı’ında fiyat seviyesi ve nominal gelir artışını karşılaştırdı. Her dönemde, fiyat seviyesi, savaşın çıkışından müteakip zirvesine
kadar, yaklaşık bir miktarda yükseldi. Friedman bu dönemlerin enflasyonun
Keynesyen ve miktar teorisi açıklamaları arasında ayrım yapmak için faydalı
bir deneyi teşkil ettiğini iddia etti.
Keynesyen teoriye göre, fiyatlar ve nominal gelirdeki yükseliş hükümetin
savaş harcamalarındaki artışı finanse ettiği şekle dayalıdır. Dolayısıyla, fiyatlar ve nominal gelirdeki yükseliş, hükümetin savaş harcamalarındaki artışı
açıktan harcamaya karşıt olarak vergileme yoluyla finanse ettiği kapsamda,
ters surette değişmelidir. Friedman, buna karşıt olarak, mâlî politikanın değil, paranın bu savaşlardaki yaygın enflasyon hareketleri için tatmin edici bir
açıklama sağladığını buldu. Paranın çıktı birimi başına hareketi üç dönemin
her biri için enflasyonu açıkladı. Friedman ([1952] 1969: 170) sonuçlandırdı
ki, “Eğer fiyatları ve gelirleri kontrol etmek istiyorsanız, bu sonuçlar der ki,
empirik kanıtın şimdiye kadar konuştuğu en açık tonlarla, birim çıktı başına
para stoğunu kontrol edin.”
Friedman miktar teorisini destekleyen ilk halka açık ifadesini, parasal politika üstüne Patman açık oturumunda, 1952’de yaptı. Paul Samuelson (ABD
Kongresi, 1952: 720) tanıklık etti ki:
Şu an ki Britanya Ansiklopedisi baskısı (Encyclopedia Britannica) bu formülden MV eşittir PT diye
bahseder, ve dört değişken olduğunu söyler, üçünün tamamen gözlemlenemez olduğunu, ve
kurgulanmak zorunda olduğunu, dördüncünün [paranın], bu sabahki kışkırtıcı ifadem temelinde,
şüpheli hâle getirildiğini söyler.
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Friedman (ABD Kongresi, 1952: 720) karşı çıkar:
İnanıyorum ki, mübadele denklemi, yalnızca bir aşikâr önerme olarak değil, ayrıca iktisat biliminde yüzyılların kanıtından açığa çıkardığımız, birkaç empirik açıdan doğru genelleştirmeden
birisi olarak da savunulabilir. Elbette, doğrudur ki, paranın dolaşım hızı kısa zaman dönemlerinde değişir. Bununla birlikte, işin doğrusu o dur ki, bu değişimler, özellikle de gelir hızı, genel
itibariyle nispeten ufaktır. Bildiğim kadarıyla, bu basit aşikâr önerme kadar çok öngörü gücüne
yakın olan, iktisat biliminde geliştirilmiş başka bir eşitlik yoktur.

Friedman (ABD Kongresi, 1952: 689) işaret etti ki, “Parasal otoritelerimizin
öncelikli görevi para stoğunu kontrol ederek ekonomik istikrarı ilerletmektir… [P]arasal politika münhasıran istikrarlı bir fiyat seviyesinin sürdürülmesine doğru yönlendirilmelidir.”

Uluslararası Parasal Düzenlemeler
II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Avrupa ülkeleri işlemlerin ülkeden ülkeye dengelenmesi ve dolar üzerinden ödeşme ihtiyacının oluşmaması için, ticaretlerini karşılıklı olarak yönettiler (Yeager, 1976, böl. 21). 1947 İlkbaharı itibariyle, yalnızca Avrupa’da ticareti kontrol eden 200 çift taraflı anlaşma vardı.
Marshall Planı’nın hedefi ticareti Avrupa içinde liberalize etmekti. Friedman
1950 Güzü’nü ABD Marshall Planı Ajansı’na bir danışman olarak çalıştığı,
Paris’te geçirdi. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu için temeli oluşturan
Schuman Planı’nı analiz etti. Bu topluluk, daha sonra, Avrupa Ortak Pazarı
için temel hâline geldi.
Friedman’ın ziyareti bir Alman döviz kuru krizi ile aynı döneme denk gelmişti ve Birleşik Krallık’taki benzer bir krizin öncesinde gerçekleşmişti. Bir
notunda, Friedman (1950), Topluluğun başarısının sadece ticaret kısıtlamalarının kaldırılmasına değil, ama ayrıca sermaye kontrollerinin tasfiyesine de
dayalı olduğunu iddia etti. Bununla birlikte, sabit döviz kurları bu tür kontrolleri teşvik etti. Buna karşın, serbestçe dalgalanan döviz kurları onları gereksizleştirirdi. Bu not Friedman’ın (1953) makalesi “The Case for Flexible
Exchange Rates” (Esnek Döviz Kurlarının Gerekçesi) için temel oldu. Sabit
döviz kurlarına sahip olduğunuzda, Friedman iddia etti ki, fiyat seviyesi, ticaretin reel koşullarına (yurtiçi fiyatların yurtdışı malların fiyatları tabirince
ifadesine) intibak ederek, döviz kuru piyasasını dengeleştirmek üzere değişikliğe uğradı.13
Friedman’ın fiyat seviyesinin makroekonomik dengeye ulaşmak amacıyla
değiştiği şeklindeki görüşü, fiyat seviyesini, özellikle de büyük monopolle13 “The Case for Flexible Exchange Rates’de, Friedman, Keynes’in (1924) A Tract on Monetary Reform’da ödemeler
dengesi ve döviz kurlarının belirlenimini açıklamak üzere kullandığı, David Hume’un, miktar teorisine dayalı, fiyat–
madenî para–akım mekanizmasını yeniden canlandırdı. Bkz. Humphrey ve Keleher (1982).
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rin fiyat belirlemesi vasıtasıyla, kurumsal seviyede belirlenmiş olarak gören,
Keynesyen fikir birliği ile çatıştı. Keynesyen analiz dengesizliğin tasfiyesinde, fiyatların değil, miktarların (reel çıktı ve gelirin) uzun süren intibakını
vurguladı (Friedman, 1974a: 16ff). Dolayısıyla, sabit döviz kurları ile, reel çıktı ödemeler bilançosu dengesizliğini tasfiye etmek için değişecektir. Fiyat
seviyesinin dengeleştirici rolüne dâir görüşlerdeki bu temel farklılık esnek
döviz kurları dünyasına taşındı. Bu örnekte, Friedman, fiyat seviyesinin kurumsal olarak belirlenmediğini, ama daha doğrusu, piyasayı para miktarına
göre dengelemek üzere değişmek suretiyle, fiyat sisteminin parçası olarak
işlev gördüğünü savundu. Fiyat seviyesindeki değişimler nominal (dolar) paraya halk tarafından istenen reel satın alma gücünü kazandırdı.
Sabit döviz kurları ile, ülkeler yurtiçi fiyat seviyesi üstündeki kontrolden
feragat etmek zorunda kaldılar. Friedman ([1953] 1953, 1973) iddia etti ki,
“Bir fiyatın, yani döviz kuru fiyatının değişmesine izin vermek, birlikte yurtiçi fiyat yapısını teşkil eden bir yığın fiyatların değişmesine bel bağlamaktan çok daha kolaydır.” Friedman ([1953], 1953: 175) ayrıca spekülasyon için
klâsik gerekçe hâline gelen şeyi ortaya koydu. “Spekülasyonun genel itibariyle dengesizleştirici olduğunu savunan insanlar, çok nadiren fark ederler
ki, bu iddiaları büyük ölçüde spekülatörlerin para kaybettiğini söylemeye
denktir, çünkü spekülasyon ancak eğer spekülatörler ortalama olarak düşük
fiyatta iken para satıyor ve yüksek fiyattan alım yapıyorsa, genel itibariyle
dengesizleştirici olabilir.”14
Friedman’ın eşi, Rose Friedman (1976: 24) daha sonra yorumlamıştı ki “O
zamandan bu yana başka bağlamlarda tekrar eden bir şekilde, onun önerisine
itibar edilmedi, ama onun tahmin ettiği sonuçlar vuku buldu.” 1960’larda gittikçe artarak, Birleşik Devletler, doların Bretton Woods sistemi altında belirlenen değerini korumak amacıyla, sermaye kontrollerine başvurdu. Bretton
Woods’un sabit döviz kuru sistemi 1973 Mart’ında nihaî olarak çöktü.

“Para İşleri Değiştirir”
Miktar teorisinin kalbi para yaratımının fiyatların hareketini belirlediği fikridir. Friedman, tarihsel koşulların paranın bu bağlantıda nedensel bir faktör
olduğunu öne sürdüğü örnekleri inceleyerek, teoriye empirik muhteva kazandırdı. Friedman ([1958] 1969: 172–3) iddia etti ki:
Belki de, ekonomik fenomenler içinde, para stoğundaki esaslı değişimler ile fiyat seviyesi arasındaki bağlantı kadar, çok kapsamlı bir koşullar dizisi için, böylesine çok kanıta dayalı olan

14 Ayrıca bkz. “In Defence of Destabilizing Speculation,” 1960 Friedman (1969).
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başka bir empirik düzenlilik yoktur… [F]iyatların ve para stoğunun birlikte hareket ettiği örnekler tarihin yüzlerce yılı için, yer kürenin her parçasındaki ülkeler için, ve parasal düzenlemelerin
geniş bir çeşitliliği için kayıt altına alınmıştır…

1950’lerde, Friedman iktisadî dalgalanma süresince para, fiyatlar ve gelirin birbirleri ile bağlantılılıklarına dâir empirik çalışma ile meşgul oldu. Bu
çalışmaya dayalı olarak, Keynesyen iktisadın bir eleştirisini ve parasal reformun pozitif bir programını geliştirdi. Yukarıda not edildiği gibi, Friedman,
miktar teorisince vurgulanan, paranın gelir hızının, Keynesyenizmce vurgulanan, yatırım (otonom harcamalar) ve gelir arasındaki bağlantıdan tarihsel
olarak daha istikrarlı olduğu şeklindeki kendi yaklaşımını empirik dayanaklar üstünde savundu.
1955’de, Friedman ve David Meiselman (1963) “The Relative Stability
of Monetary Velocity and the Investment Multiplier in the United States,
1897–1958” (Birleşik Devletler’de Paranın Dolaşım Hızı ve Yatırım Çarpanının Göreceli İstikrarı, 1897–1958) adını alacak bir makale üstünde çalışmaya
başladılar. Gelirin ve harcamalar ile paranın aynı dönemde gerçekleşen ve
gecikmeli değerlerini ihtiva eden çok sayıda regresyon denklemlerini hesapladılar. Meiselman’ın regresyonları manuel olarak hesaplamak zorunda kalması nedeniyle, proje muazzam bir çabayı gerektirdi. Meiselman (ses kaydı,
20 Ağustos 1999) nakleder ki, 1958 itibariyle net sonuçlara ulaşmıştılar, ama
hesaplamaları kontrol etmenin gerektirdiği zaman yüzünden, basımı 1963’e
kadar ertelemek zorunda kaldılar. Friedman ve Meiselman para ve tüketim
arasındaki korelasyonun, otonom bir harcama ölçümü (hükümet harcamasına ilâveten net özel yatırımlar) ile tüketim arasındaki korelasyonlardan daha
yüksek olduğunu kanıtladı. Meiselman’ın ifadesiyle (ses kaydı, 20 Ağustos
1999) “Makale muazzam bir heyecan yaratmıştı.”15
Daha sonra, Leonall Andersen ve Jerry Jordan (1968) St. Louis Fed’de benzer bir deney gerçekleştirdi. Onların regresyonları, hükümetin tam istihdama
yönelik bir bütçe açığından ziyâde, paranın nominal çıktı ile daha yakından
bağlantılı olduğunu gösterdi. Kendi sonuçlarının parasal politikanın önemini
ve mâlî politikaların iktidarsızlığını kanıtladığını iddia ettiler. Friedman–Meiselman ve Andersen–Jordan çalışmasının Keynesçi reddedilişleri bu [Keynesçi] yazarların hesapladığı indirgenmiş formüllerin bir modeli test etmek
için uygun olmadığı şeklindeki geçerli bir ekonometrik dayanağı yarattı. Bir
modelden türetilmiş nihaî bir formülün hesaplanması gerekti. Bu tür işlevsel
15 Makalenin eleştirisinde kapsamlı bir literatür ortaya çıktı. Albert Ando ve Franco Modigliani tarafından verilen
cevaplar nedeniyle, tartışma radyo istasyonları savaşı olarak adlandırıldı (AM’e karşı FM). Bkz. Hester (1964); Friedman–Meiselman’ın cevabı (1964); Ando ve Modigliani (1965); DePrano ve Meyer (1965); ve Friedman–Meiselman’ın
cevabı (1965).
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bir yöntem ile, regresyon denkleminin sağ taraf değişkenleri eksojen olabilir
ve birisi nedensellik hakkında konuşabilir.16
Bununla birlikte, Friedman–Meiselman sonuçları iktisatçıları şaşkınlığa
uğrattı ve önemli seviyede hayret yarattı. Keynesyenlerin kendi konumlarını
desteklemek için çok az empirik delile sahip oldukları hususunu başarılı bir
şekilde ileri sürdüler. Bu eleştiri büyük ölçekli ekonometrik modellerin geliştirilmesi için büyük bir müşevvik sağladı.

Birleşik Devletler’in Bir Parasal Tarihi: 1867–1960
Milton Friedman’ın en etkili eseri, Anna Schwartz ile birlikte yazılan, A Monetary History of the United States, 1867–1960’tı. Bu kitap, bir çok zaman döneminde, parasal istikrarsızlığın nominal gelir ve fiyatların hareketinden bağımsız olarak doğduğu iddiasını destekleyen tarihsel anlatımı sundu. Sonuç
olarak, Friedman ve Schwartz, post hoc ergo propter hoc17 safsatasından sakınacak şekilde özenle inceledikleri empirik genelleştirmelerden nedensellik
çıkarsayabilirlerdi. Friedman ve Schwartz ([1963] 1969: 220) yazdı ki:
Parasal gelirde para stoğunun uzun süreli büyüme oranındaki bir değişim tarafından üretilen
uzun dönemli bir değişim, üretim artışının farklı bir oranından ziyâde, esas itibariyle farklı bir
fiyat hareketinde yansıtılır; Para stoğu büyüme oranındaki daha kısa dönemli bir değişimin de
üretim artışı oranında büyükçe bir tesir ifa etmeye muktedir olmasına karşın. Bu önermeler,
kendisi hakkında detaylı bilgi sahibi olduğumuz, parasal büyüme oranında fark edilir değişimleri ihtiva eden bütün tarihsel dönemlerin yegâne anlaşılması kolay bir yorumunu sunar. Her
yönüyle tatmin edici olan, önerilmiş başka bir yorumlamadan haberdar değiliz.

Son derece önemli şekilde, Friedman ve Schwartz para stoğundaki mutlak
bir çöküşün inceledikleri bütün derin depresyonlara eşlik ettiğini belgeledi (1875–1878, 1892–1894, 1907–1908, 1920–21, 1929–1933, ve 1937–1938).
Zaman zaman, olayların, politik baskıların, ve Fed’in para stoğu üzerindeki
eylemlerinin tesiri tesadüfe bağlı idi, ki bu suretle, paranın sonuçlanan hareketi ancak bağımsız bir dengesizleştirici etki olarak görülebilirdi. Friedman ve Schwartz şu olayları detaylı bir şekilde incelediler: İç Savaş’ta Greenback’lerin basımına eşlik eden enflasyon ve 1870’lerde altın standardına
dönüşe eşlik eden deflasyon; Serbest gümüş para basımı için dengesizleştirici
popülist tahrik ve 1893’te bankalara hücum; 1890’lardaki altın keşiflerine eşlik eden enflasyon; Ve 1919 Güzü ile 1920 Yazı arasında Fed’in iskonto oranını
% 4’ten % 7’ye artırışını takip eden ekonomik daralma ve deflasyon. Son va16 Temel itibariyle, ilgili değişkenlerin hepsi birlikte belirlendiğinde, onların korelasyonları nedensellik hakkında hiçbir
şey söylemez. Nedenselliği sınamak için, ekonomist bağımsız olarak belirlenmiş (eksojen) değişkenlere sahip bağlantıları regresyonun sağ tarafında göstermek zorundadır.
17 Yani, geçici takaddümden (geçici olarak bir vakadan önce ortaya çıkıştan) nedensellik çıkarsamak aldatıcıdır.
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kıa hakkında Friedman (1960, 16) yazmıştır ki, “Sonuç fiyatlarda yaklaşık %
50’lik bir çöküştü, kaydedilen en hızlı olamasa da en hızlı düşüşlerden birisi,
ve günümüze kadar kayıtlarımızdaki en şiddetli para stoğu düşüşü.”
Irvin Fisher ve Clark Warburton dâhil, başka iktisatçılar fiyatlar ve iktisadî
dalgalanmaların parasal bir açıklamasını ileri sürdü idiyse de, Friedman ve
Schwartz’ın argümanları daha ikna ediciydi, çünkü 1867’den 1960’a kadar bütün dönemi mantıklı hâle getiren bir açıklama sundular. Büyük Buhran, aşırı
şiddetli olmasına rağmen, yine de özel bir vakıa idi. İktisatçılar için yazılmış
olmasına karşın, A Monetary History, Buhran’ın nedenine dâir görüşleri radikal şekilde değiştirmesi nedeniyle, 20. Yüzyıl’ın en tesirli kitaplarından birisi
idi. Ekonomistler Buhran’ı piyasa başarısızlığının ve para politikasının bu başarısızlıkla başa çıkmak üzere yetersizliğinin kanıtı olarak yorumlamıştı. Onlar
Hazine bonolarının sıfıra yakın kısa vadeli fâiz oranlarının, “gevşek” parasal politikanın ekonomiyi resesyondan çıkarmayacağı anlamına geldiğine inandılar.
Buna karşın, Friedman ve Schwartz, Buhran’ı serbest girişim sisteminin parasal politikayı boğan bir başarısızlığı olarak değil, ama daha doğrusu, Fed’in
yanlış yönelimli eylemlerinin bir sonucu olarak açıkladı. Yaygın şekilde inanıldığı gibi, edilgen bir aktör olmaktan çok uzak şekilde, Fed hayli dengesizleştirici eylemler gerçekleştirdi. Örneğin, 1931 Güzü’nde Britanya altın standardını
terk ettiğinde, Fed iskonto oranını % 1 ½’den % 3 ½’ye yükseltti, ki bu keskin
daraltıcı bir hareketti.18 Bunun kadar yıkıcı olan Fed’in yapmadığı şeydi, yani
para azalışını tersine çevirebilecek olan açık piyasa işlemlerini üstlenmek.

Doğal Oran Hipotezi ve Phillips Eğrisi
Friedman, 1930’ların deflasyonist parasal politikasına uyguladığı şekliyle
neoklâsik iktisadın aynı yönlendirici ilkelerini 1970’lerin enflasyonist parasal politikasının analizine uyguladı. Yani, fiyatların hareketi parasal bir fenomendir, ve fiyat sistemi çalışır. İlk fikre muhteva kazandırmak için, Friedman
refahın yalnızca reel değişkenlere bağlı olduğu varsayımı ile birleşik olarak,
nominal ve reel değişkenler arasındaki miktar teorisi ayrımını çok dikkatli
bir şekilde tatbik etti. Sonuç olarak, merkez bankası nominal para (parasal taban) üzerindeki kontrolünü bir manivela, ve halkın reel para ile ifade edilen,
satın alım gücü için talebini ise fiyat seviyesini kontrol amaçlı bir manivela
mesnedi olarak kullanabilir. Yine de, reel değişkenler seviyesini sistematik
olarak kontrol edemez (doğal oran hipotezi).19
18 Kısa ve öz bir genel bakış için bkz. Friedman (1997).
19 Reel bir değişken –bir malın bir diğeri ile mübadele edildiği oran üzerinden– fiziksel bir miktar veya nispî bir fiyat-
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Friedman’ın “enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir fenomendir”
şeklindeki meşhur ilkesi, özgün bir biçimde, para artışı seyri ile enflasyon
arasındaki pozitif korelasyona işaret etti. Dur–Kalk20 parasal politika döneminde, bu ilkenin ruhu Fed’in, sürekli veya dönemsel olarak yüksek işsizliğe
başvurmaksızın, fiyat istikrarını koruyabileceği şekline dönüştü. Bu hipotez
Friedman’ın işe yarar varsayımlarının ikisini birleştirdi: Fiyat sistemi çalışır
ve fiyat seviyesi parasal bir fenomendir. Friedman ([1979] 1983: 202) hipotezi enflasyona son vermenin yalnızca işsizlikte bir geçici artışı gerektireceği
şeklindeki implikasyon yoluyla ifade etti.
Friedman’ın işe yarar varsayımları günün makroekonomik modellerine
meydan okudu. 1960’ların standart modelleri, Britanyalı ekonomist John R.
Hicks’in Keynes’in Genel Teori’sindeki (1936) modelini netleştirmek amacıyla
kullandığı, IS–LM aletini incelemiştir.21 Ekonomistler bu tür modelleri, belirli tam istihdam değerlerine dayalı zımnî sınırlamalar üstüne eklemeler yapmaksızın, parasal ve mâlî politikanın tesirlerini izah etmek amacıyla kullandılar. Onlar bunu fiyat sisteminin tam istihdamı temin etmek için yetersizce
iş gördüğü varsayımına dayandırdılar. Müzmin şekilde, emek arzı emek talebini sözüm ona aşabildiği için, teşvik edici toplam talep politikaları üretimi
artırabilir ve işsizliği düşürebilirdi. Ayrıca merkez bankası, eğer enflasyona
müsamaha göstermeye hevesli ise, mütemadiyen işsizlik oranını düşürebilirdi. Kısacası bu modeller, reel gelir, reel fâiz oranı, ve işsizlik oranı gibi reel
değişkenlerin benzersiz “doğal” (tam istihdam) değerlerini içermemişti.
Enflasyonu açıklamak üzere, Keynesçi modeller (yüksek) enflasyon ile
(düşük) işsizlik arasındaki dâimî bir ters bağlantıyı sergileyen, empirik bir
bağlantıyı içerdi. Bu bağlantı, Britanya’ya ait veriler üzerinde böyle bir ters
bağlantının Britanyalı iktisatçı A. W. Phillips (1958) tarafından keşfinin ardından, “Phillips Eğrisi” adını aldı. Enflasyonun (bir reel değişken) işsizlik ile
(bir nominal değişken) enflasyon arasındaki empirik bir bağlantıya dayalı olarak açıklanışı, enflasyonun kökenine dâir hâkim eklektik faktörler görüşünü
yansıttı, yani, yekvücut bir parasal açıklamanın yokluğunu. % 4 işsizlik oranının tam istihdamı temsil ettiği şeklindeki dönemin yaygın varsayımı ima

tır. Nominal bir değişken dolar üzerinde gösterilen rakamlardır. Patinkin (1965) nominal–reel ayrımını makro modellere dâhil etme çabasını başlatmıştır. Onun modeli, yine de, Friedman’ın doğal oran hipotezini içermemiş, ama bunun
yerine, toplam talep politikalarının işsizliği manipüle etmesine izin veren, emek piyasasındaki dengesizlik varsayımını
elde tutmuştur.
20 Çevirenin notu; (Stop–Go Monetary Policy) Hükümetin seçim sonrası sıkı ekonomi politikası uygulamasından
sonra, seçim dönemi yaklaştıkça ekonomik faaliyeti canlandırıcı politika izlemesine işaret eden tabir.
21 Bu modeller, reel çıktı ve reel fâiz oranını, reel çıktının otonom harcamalara eşit tasarrufları üretmek üzere, ve
reel fâiz oranının reel para arzını reel para talebine eşitlemek üzere ayarlandığı piyasa dengesinin bir sonucu olarak,
birlikte belirledi (sabit bir para stoğu ile fiyat seviyesi verili iken).
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etti ki, % 4 oranın üzerindeki işsizlik oranında “toplam talep” enflasyonunun
olmaması gerekir. % 4’ten daha fazla bir işsizlik oranıyla birlikte gerçekleşen
enflasyon, şu hâlde “maliyet çekişli tür”de olmak zorundaydı.22 Şayet enflasyon, yüksek işsizlik ve enflasyonun aynı anda vuku bulması ile ifade edilen,
maliyet çekişli enflasyon ise, politika yapıcılar enflasyonu ağırlaştırmaksızın
teşvik edici politika eylemlerine girişebilirlerdi. Maliyet çekişli enflasyon ile
mücadele etmenin uygun aracı firmaların fiyat belirleyici kararlarına hükümet müdahalesiydi (gelir politikaları).
A Program for Monetary Stability’de (Parasal İstikrar İçin Bir Program) Friedman (1960) aktivist toplam talep politikalarını “uzun ve değişken” zaman
aralığı argümanı ile tenkit etti. Bu ise, ekonomik faaliyeti öngörme âcizliği
ve politika eylemlerinin ekonomiye tesir edişindeki gecikmeler birleşiminin,
şu an reel üretimi yönetim altına almak için alınan kararları dengesizleştirici
hâle getirmesidir. Amerikan İktisat Topluluğu’na (American Economic Association) 1967 tarihli başkanlık konuşmasında, Friedman (1968) aktivist politika eleştirisini miktar teorisinin parasal tarafsızlık önerisine empirik muhteva
kazandırarak geliştirdi. Bunu, işsizlik oranındaki değişimin enflasyon oranındaki değişmeyle değil, ama enflasyon ile beklenen enflasyon arasındaki farklılıkla bağlantılı olduğu şeklindeki hipotezi somutlaştıran kendi “beklentilere
göre güçlendirilmiş” Phillips Eğrisi formülasyonu ile yaptı.
Friedman ([1968] 1969: 102–4) yazdı ki:
Phillips Eğrisi’nin, fiyatların ortalama değişim oranı ve bu yüzden de beklenen oranın nispeten
istikrarlı olduğu, herhangi bir dönem için makul şekilde istikrarlı ve iyi tanımlanmış olması beklenebilir… Fiyat değişimi ortalama oranı daha yüksek oldukça, eğrinin seviyesi yüksek olmaya
meyledecektir. Fiyat değişim oranının önemli seviyede değişim gösterdiği dönemler ve ülkeler
için Phillips Eğrisi yeterince iyi belirlenemeyecektir… [Enflasyon ve işsizlik arasında] dâimî bir
alış veriş yoktur. Geçici alışveriş enflasyonun kendisinden değil, ama tahmin edilmemiş enflasyondan doğar.

Parasal politikanın reel değişkenleri sistematik olarak tesir altına alamayacağı şeklindeki Friedman’ın hipotezi “doğal oran hipotezi” adını aldı.23 Onun
“beklentilerle güçlendirilmiş” Phillips Eğrisi’ne dayalı özel formülasyonu
aynı zamanda hızlandırmacı (accelerationist) hipotez olarak bilinir hâle geldi:
İşsizlik oranını bir hedefleme girişimi, Fed’in işsizlik hedefini çok düşük veya
çok fazla belirleyip belirlemeyişine bağlı olarak, gittikçe hızlanan enflasyona ya da deflasyona yol açacaktır. Daha güncel bir terminolojiyi kullanırsak,
merkez bankası ekonominin reel ticarî dalgalanma çekirdeği tarafından belir22 Samuelson ve Solow (“Analytical Aspects of Anti–Inflation Policy,” içinde 1960, Stiglitz 1966) bu çizgiler üzerindeki ilk analiz türünü geliştirmiştir.
23 Bkz. Friedman (1977) ve Lucas (1996).
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lenen değişkenlerin değerlerini önceden kestirilebilir surette kontrol edemez,
yani, ekonomi parasal tarafsızlıklardan mahrumdur.
Keynesyenler miktar teorisini “uzun vadede” paranın yansız olduğu önermesi olarak anladılar. Miktar teorisini, bütün fiyatlar ve paradaki eşit orantılı
yükselişin reel değişkenleri değişmemiş bıraktığı şeklindeki, “uzun vadeli”
homojenlik ilkesinden biraz daha fazlası olarak düşündüler (Samuelson ve
Solow, [1960] 1966: 1, 337). Politikayı bir kısa vadeler ardışıklığı ile yapılıyor olarak düşündükleri için, makroekonomik istikrarlılaştırma modellerinde
parasal yansızlığı inşa etmek için çok az ihtiyaç görüldü. Beklentilere göre
güçlendirilmiş Phillips Eğrisi’nde cisimleştirildiği hâliyle doğal oran hipotezi, uzun vade ve kısa vade arasındaki ayrıma muhteva kazandırmak suretiyle,
paranın yansızlığına dâir miktar teorisi varsayımına özel empirik bir muhteva sundu. Uzun vade halkın, daha yüksek bir enflasyon oranına karşılık olarak, kendi beklentilerini ayarlaması için gerekli zaman aralıkları hâline geldi.
Ve, Friedman’ın iddia ettiği gibi, halkın beklentilerinin intibak hızı parasal
çevreye dayalıdır. “[G]üney Amerika ülkelerinde, bütün bir intibak süreci muazzam seviyede hızlandırılmıştır” ([1968] 1969: 105).
Friedman’ın beklentilere göre güçlendirilmiş Phillips Eğrisi’ne sahip doğal oran hipotezi formülasyonu sınanabilir implikasyonları üretti. Özellikle,
enflasyon ve işsizlik arasındaki Phillips Eğrisi bağlantısı, enflasyon eğilimi
yükseldikçe ve beklenen enflasyon yukarıya doğru intibak ettikçe, yükselir. Sonuç olarak, daha yüksek enflasyon daha düşük işsizlik üretmez. Friedman, Phillips Eğrisi tarafından özetlenen enflasyon ve işsizlik arasındaki
gözlemlenen ters bağlantı için bir açıklama önerdi. Bu açıklama, ters bağlantının sürekli enflasyona yanıt olarak ortadan kayboluşunu ima etti. Birleşik
Devletler’in 1970’lerdeki stagflasyonu bu öngörüyü geçerli kıldı. Friedman
ayrıca kısa vadeli değiş tokuşun dahi, enflasyon değişkenliği arttıkça, ortadan
kaybolmaya eğilim göstereceğini tahmin etti. Bu tahmin ülkeler için yapılan
çalışmalardan destek buldu.24 Nihayet, Friedman ([1973] 1975) ücret ve fiyat
kontrollerinin enflasyonu kontrol altına almaktaki başarısızlığını öngördü.25
24 Bkz. Lucas, “Some International Evidence on Output–Inflation Tradeoffs,” 1973, Lucas (1981).
25 Friedman’ın iktisada katkılarından birisi hipotezleri daha ileri seviyede teorik yeniliği teşvik edecek surette formüle etmekti. Muth (1960) “rasyonel beklentiler” fikrini Friedman’ın gecikmeli gelir üstüne üstel ağırlıkları dâimî gelir
için bir vekil olarak kullanımının optimalliğine hitap etmek üzere tatbik etti. Lucas, Friedman’ın Keynesyen Phillips
Eğrisi eleştirisini iki çok önemli makalede şekillendirdi. Friedman’ın “beklentilere göre güçlendirilmiş” Phillips Eğrisi’nin
“doğal oran–rasyonel beklentiler” formülasyonunda, Lucas ([1972] 1981) Muth’un rasyonel beklentiler fikrini makroekonomiye uyguladı. Bunu, Friedman’ın beklentilere göre güçlendirilmiş Phillips Eğrisi formülasyonunun “hızlandırmacı”
veçhesine hitap etmek amacıyla yaptı. Lucas not etti ki, rasyonel beklentilerle birlikte, hızlanan para artışı dahi işsizliği
azaltmaz, çünkü halk bu hızlandırmayı tahmin edecektir. Yani, eğer enflasyonu mütemadiyen yükseltmeye razı ise, Fed
sürekli olarak işsizliği düşürebilir mi? Lucas ([1976] 1981) ayrıca Friedman’ın Phillips Eğrisi eleştirisini, geçmiş belirli
bir parasal politikaya dayalı bir “indirgenmiş form” bağlantısı olarak genelleştirdi. Bu form, Keynesyenler tarafından
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Paranın Optimal Miktarı
Keynesyen Phillips Eğrisi eleştirisine ilâveten, Friedman ([1969] 1969) ayrıca
pür para teorisine de bir katkıda bulundu. İşaret etti ki, insanlar, fiyat seviyesindeki azaltımlar ile, maliyetsiz şekilde para bakiyeleri yaratabilir. Yine de,
reel para bakiyeleri yaratmak maliyetsiz iken, bireyler bu bakiyeleri tutmanın
nominal fâiz oranına eşit alternatif bir maliyetini görürler. Bu nedenle, sosyal bakımdan optimal olandan daha az reel para bakiyeleri tutarlar. Friedman
argümanı bir dışsallık tabirince öne sürdü. Bir bireyin ek bir dolar satın alma
gücü edinme çabası fiyat seviyesini düşürecektir. Birey, diğer para tutucuların kazandığı, sonuç olarak doğan sermaye kazançlarından faydalanmadığı
için, satın alım gücünün sosyal bakımdan optimal miktarını elde tutmaz.
Para artışını reel sermaye getiri oranına eşit büyüklükte bir deflasyona neden olan bir oranda belirlemek suretiyle, merkez bankası para tutmanın getirisini bono tutmanın getirisine eşitleyebilir. Bu deflasyon oranında, nominal
fâiz oranı sıfırdır. Friedman (1969: 34) yazdı ki, “Paranın optimum miktarı
için bizim nihaî kuralımız, optimum miktarın nominal fâiz oranını sıfıra eşitleyen bir fiyat deflasyonu oranı ile elde edilebilecek olmasıdır.”26

Dur–Kalk Para Politikası ve Enflasyon
Fed tarafından 1960’ların ortalarında ekonomiyi yönetmek amaçlı çabanın
bir sonucu olarak, para artışı yükselen bir hat üzerinde düzensizce dalgalanmaya başladı. Friedman tutarlı bir şekilde sonuçları tahmin etti. Örneğin,
1964’teki Patman Oturumu’nda, Friedman (ABD Kongresi, 1964: 1, 138) not
etti ki, “[Söz konusu] bu doksan yıllık süre boyunca, geniş anlamıyla para stoğunun, geçmiş 15 aydaki kadar hızla büyüyüp, bir buçuk yılın ardından göze
çarpan bir fiyat artışı ile eşlik veya takip edilmediği bir örnek yoktur.” Söz
konusu vakıada, TFE enflasyonu 1964’teki % 1,3’ten 1966’da % 3,6’ya yükselerek, neredeyse üç kat arttı.
Friedman kendi fikrilerine, 1960’ların ve 1970’lerin olaylarını monetaristleri Keynesyen fikirlerden ayrılmaya muktedir tecrübeler olarak yorumlayarak, güç kazandırdı. İddia etti ki, 1960’lar, bütçe açığının, paradan bağımsız
olarak, üretim üstünde bir tesir ifa edip etmediğini ayırt etmek için gerekli
olan kontrollü deneyleri sağladı. 1966’da, Friedman parasal politikanın sıkı,
varsayılan, parasal politikadaki değişimlere karşı tepkisiz bir “yapısal bağlantı”ya karşıttı. Daha ileri bir tartışma için
bkz. Sargent (1987).
26 Bu makalede, son kısmın başlığında gösterildiği gibi (“A Final Schizophrenic Note,”) Friedman (1969) bu kuralı
politikaya uygulanabilir bir kılavuz olarak tasarlamaz.
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mâlî politikanın genişlemeci olduğunu savundu. Ekonomi, Keynesyenlerin
değil ama Friedman’ın tahmin ettiği gibi, 1967’de yavaşladı. 1968’de durum
tersine döndü. 1968 ek vergileri nedeniyle, mâlî politika sıkıydı ve parasal
politika gevşekti. Ekonomi 1968 ve 1969’un ilk aylarında aşırı ısınmış hâle
geldi. Friedman (1970, 20) yazdı ki:
1968 Yazı’nda… Kongre gelir üstüne ek bir % 10 vergiyi yasalaştırdı… Mâlî politikanın fazlasıyla
sıkı ve parasal politikanın fazlasıyla gevşek olduğu güzel bir kontrollü tecrübeye sahiptik… İki
tahmin dizisi arasında bir tezat vardı. Keynesyenler… ek verginin en geç 1969’un ilk yarısında
keskin bir yavaşlamayı meydana çıkaracağını iddia ettiler, hâlbuki monetaristler para miktarındaki hızlı artışın mâlî tesirleri dengelemekten daha fazlasını yapacağını, öyle ki 1969’un ilk
yarısında aralıksız enflasyonist bir şişme olacağını iddia ettiler… [M]onetaristler haklı çıktı.

15 Ağustos 1971’de, Başkan Nixon ücret ve fiyat kontrollerini dayattı. Friedman ([1971] 1972) bu kontrollerin nihaî başarısızlığını öngördü: “Yaygın
vatanperverliğe ilâveten, 300.000 gönüllü tarafından desteklenen 60.000 bürokrat dahi, II. Dünya Savaşı süresince, milyonlarca insanın, kendi bireysel
adalet anlayışları ile çelişki teşkil eden, fiyat ve ücret kontrollerinin çevresinden dolaşma yollarını bulma amaçlı yaratıcılığı ile başa çıkamamıştır. Şimdiki derme çatma fiyat dondurma kararı daha da az başarılı olacaktır.” Friedman
([1971] 1972) Fed’in enflasyonist parasal politikası yoluyla kontrollerin çöküşüne neden olacağını tahmin etti ve başarılı bir şekilde enflasyonun yeniden
canlanacağı tarihi öngördü: “Yeni ekonomik politikanın en ciddî potansiyel
tehlikesi, fiyat kontrolleri örtüsü altında, enflasyoncu baskıların birikmesi,
kontrollerin çökmesi, muhtemelen 1973 yılı içinde, enflasyonun yeniden patlak vermesi, ve reaksiyonun şiddetli bir durgunluğu üretmesidir. Bu dur–kalk
ardıllığı… hayli muhtemeldir.”
Bir kez daha, 1970’lerin sonlarına doğru, Friedman ([1977] 1983) yükselen
enflasyonu doğru tahmin etti:
Bir kez daha, enflasyondan doğan bir durgunluğun bedelini ödemekteyiz, ve bir kez daha, bedeli boşa harcama sürecindeyiz… [Enflasyon] yukarıya doğru yürüyüşüne kaldığı yerden devam
edecek, yönetimin öngördüğü “ılımlı” % 6’ya değil, ama en azından birkaç puan daha yüksek
ve, muhtemelen 1978 ya da 1979 itibariyle, tekrar çift haneli rakamlara doğru. Enflasyonun
bir tane ve sadece bir tane temel nedeni vardır: Para miktarındaki artışın çok yüksek bir oranı.

Keyfî Yönetime Karşı Kurallar
Friedman, makalesi “Should There Be an Independent Monetary Authority?”de
(Bağımsız Bir Para Otoritesi Olmalı mı?) keyfî takdirden ziyâde bir kural ile
politika işletimi için genel bir gerekçe yazdı. Önce, keyfî politika uygulanımı
için standart argümanı tekrar ifade etti. Daha sonra, ifade hürriyetinin kullanımı üstüne vakalar üzerinden oy kullanımı örneğini kullanarak, Friedman
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(1962a: 239, 241) bir kuralın beklentileri nasıl arzulanan yönde şekillendirebileceğini vurgulayan bir reddiyeyi önerdi:
Her ne zaman herhangi birisi para üstünde kontrol için yasal bir kuralın arzu edilirliğini öne
sürse, basma kalıp cevap şudur: Parasal otoritenin ellerini bu şekilde bağlamak çok az anlama
sahiptir, çünkü otorite, eğer isterse kuralın yapılmasını gerektirdiği şeyi kendi iradesi ile dâima
yapabilir, ve ilâveten, başka seçeneklere de sahiptir; Bu yüzden, denir ki, “kesinlikle” otorite
kuraldan daha iyisini yapabilir.
Şayet bir genel kural bir grup durum için bir paket olarak kabul edilirse, bu kuralın mevcudiyeti,
insanların tutum ve beklentileri üzerinde, tamı tamına aynı politikanın bir dizi farklı durum için
keyfî olarak kabulünden dahi doğmayacak olan, hayırlı tesirlere sahiptir.

Dâimî Gelir Hipotezi
Bir bireyin tüketiminin cârî gelirden ziyâde uzun vadeli gelir beklentileri
veya servete dayalı olduğu fikri uzun bir süredir ortalıkta dolaşıyordu. Friedman (1957, ix) bilhassa Margaret Reid’in dâimî gelir ölçümüne dâir fikirlerini
kabul eder. Friedman’ın katkısı, bu genel fikirlere, onları tüketime ait bir dizi
(kesit ve zaman serisi) veriyi izaha muktedir bir şekilde ifade etmek suretiyle,
empirik muhteva kazandırmasıydı.
Friedman (1957, bölüm 2) (yetenekleri, tercihleri, ve fâiz oranı veri iken)
bir bireyin tüketimini zaman üstünde nasıl dağıttığını modellemek üzere Irving Fisher’in (1907, 1930) analitik çerçevesini kullandı. Fâiz oranı, bir hane
halkının geliri bir zaman döneminden diğerine önemli ölçüde değişse bile…
harcama akımlarını düzleme/dengeleme isteğini ayarlayan, kaynakların dönemler arası fiyatıdır (Friedman, 1957: 7). Friedman’ın dâimî gelir hipotezi
formülasyonu onu, modern makroekonomi için temel olan, optimize edici
çerçevenin gelişiminde bir öncü hâline getirdi.
Friedman, Fisher’in çerçevesine, kendisinin ilk çalışmalarından Income
From Independent Professional Practice’ten aldığı bir fikir olan, geliri bağlantılandırılmamış (uncorrelated) dâimî ve geçici bileşenlerden mürekkep şekilde
modellemek suretiyle empirik muhteva kazandırdı. Friedman’ın dâimî gelir
hipotezine göre, bir bireyin tüketimi sadece gelirin dâimî olan kısmına dayalıdır. Friedman ayrıca bireylerin gelecek beklentilerini kendi geçmiş gelirlerinin geometrik olarak ağırlıklandırılmış bir ortalaması olarak biçimlendirdikleri hipotezini kullandı.
A Theory of the Consumption Function’da (Bir Tüketim Fonksiyonu Teorisi),
Friedman (1957) tasarruf oranının gelir ve tüketim kesit verisi ile ölçüldüğünde neden yükseldiğini, fakat zaman serisi ile ölçüldüğünde ise neden sabit
kaldığını açıklamak üzere tek bir teoriyi kullandı. İddia etti ki, aile bütçe incelemeleri gelir yükseldikçe tasarrufları gelirin bir parçası olarak artıyor göste-
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rir, çünkü ölçülen gelir geçici geliri içermektedir. Düşük ölçülen gelire sahip
bazı aileler verili bir yıl içinde geçici olarak düşük gelirleri tecrübe ederler,
böylece tüketimlerini nispeten yüksek bir seviyede devam ettirirler. Ve geçici
olarak yüksek ölçülen gelire sahip ailelerde ise bunun tersi söz konusudur.
Netice itibariyle, tasarruf oranı gelirle birlikte artıyor görünür. Bununla birlikte, toplam veri, gelir önemli seviyede yükseldikçe, gelirin bir parçası olarak
tasarrufları yaklaşık olarak 0,9 civarında sabit kalıyor gösterir. Geçici gelir bu
vakıada ortalama ölçüyü bulduğu için, tasarruf oranının ölçümünü saptırmaz.

Serbest Piyasalar
Friedman serbest piyasaları yorulmaksızın ve her tartışma ortamında savundu. Adam Smith gibi, piyasaların ve fiyat sisteminin nasıl olup da bireylerin kendi koşullarını iyileştirmek amaçlı çabalarını genel refahı iyileştirecek
şekilde yönlendirdiğini izah etti. Friedman, Savaş sonrası dönem boyunca,
başka herhangi birisinden daha fazla, entelektüel fikir birliğini, yükselen bir
yaşam standardının merkezî planlamaya dayalı olduğu inancından serbest
piyasalara dayalı olduğu inancına doğru yöneltti.
Friedman halkın piyasaların işleyişine dâir anlayışını kendisinin sorunları
çözmek amaçlı serbest piyasa önerileri vasıtasıyla geliştirdi. Onun bu nitelikteki önerilerinin ilk derlemesi Capitalism and Freedom’da (Kapitalizm ve
Özgürlük) ortaya çıktı (Friedman, 1962b). Friedman’ın önerilerinin pek çoğu,
kaçınılmaz şekilde tartışmalı olsa da, semere vermiştir. Örnekler çıpalı döviz
kurları yerine esnek kurlar, 1970’lerin enerji üstüne fiyat kontrollerinin ilgası, gönüllü bir ordu, ve hükümet bonoları için açık artırmalardır. Tekliflerinin
bazıları kısmî başarı yakalamıştır. Örnekler tefeci yasalarının ilgası, tek oranlı bir vergi (1986 vergi reformu), serbest ticaret, vergi düzenlemesinin enflasyona göre endekslenmesi (1981 vergi değişiklikleri), (Kazanılmış Gelir Vergi
Kredisi Şeklinde) negatif gelir vergisi, ve (ruhsatlı okullar şeklinde) kupon
uygulamasıdır. Tekliflerinin bazıları başarısızlıkla karşılaştı ama faydalı tartışmaları teşvik etmektedir. Örnekler uyuşturucuların yasal hâle getirilmesi
ve birinci sınıf mektup dağıtımı üstündeki posta tekelinin kaldırılmasıdır.
Friedman’ın serbest piyasalar savunusunu kısaca incelemenin bir yolu yoktur. Çok sayıda örneğin arasından bir tanesi kâfi gelmelidir. Kongre ifadesinde,
Friedman (ABD Kongresi, 1964: 1, 148–51) bir milletvekili ile tefecilik kısıtlamaları üzerine aşağıdaki tartışmayı yapmıştır:
Vanik: Fâiz oranlarını yalnızca ulusal tefecilik kanunlarının tesisi ile istikrarlı hâle getirmenin
başka bir yolu var mı?... [B]u fiyat kontrolü değil ki… Bizzat manevî mirasımıza uygun düşer.
Friedman: İnanıyorum ki, bu bir fiyat kontrolüdür.
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Vanik: Ama ahlâkta köklere sahiptir.
Friedman: Hayır, Jeremy Bentham’ın boş yere yazmadığını ümit ediyorum.
Vanik: Fâiz oranları ile insan edebi arasında bir bağlantı yok mu?
Friedman: Fâiz oranlarının serbestçe hareket ettiği bir piyasa ile insan edebi arasında bir bağlantı olabilir… Bu kanaati destekleyecek, böyle bir kısıtlamanın bu bağlantıyı azaltacağına dâir,
epeyce kanıt olduğuna inanıyorum… Bir ülkede bir tefecilik yasası uyguladığınızda, gerçekleşen şey, ödünç paraya en çok ihtiyaç duyan borçlanıcıların bu ödünçleri çok daha yüksek fâiz
oranları ile almaya yönlendirilmeleridir, ki bu durumun aksinde onlar, bir kara borsayı gözden
geçirerek, daha az fâiz ödemesi yapmak durumunda kalabilirler.
Vanik: Bir tefecilik kanunu paranın maliyetini istikrara kavuşturma tesirinde değil midir…?
Friedman: Hayır, onun tek tesiri ödünçleri erişilmez kılmaktır. Fiyat kontrolünü genel olarak
dikkate alınız. Fiyat kontrolünün tesiri, şayet fiyatı çok düşük belirlerseniz, bir kıtlık yaratmaktır. Eğer ödünç verilebilir kaynakların bir kıtlığını yaratmak istiyorsanız, fâiz oranlarına piyasa
fiyat seviyesinin altında kalan bir tavan koyunuz, ve sonrasında kesinlikle bu kıtlığı yaratmış
olursunuz.
Vanik: Bütün iş ekonomi ile ilgili, ekonominin yolunda gideceği ve büyüyeceği ile ilgili, yüksek
fâiz oranlarının ona dayatacağı engelleme olmaksızın.
Friedman: Yüksek fâiz oranlarının bir engel olduğuna dâir kanıtı bize söyleyip söylemeyeceğinizi merak ediyorum?
Vanik: Pekâlâ, ben soruları cevaplamak için burada değilim… Şimdi, para arzının fazlalığı veya
en azından yeterliliğini savunuyorsunuz ama bu para arzının… makul bir bedelle erişilebilir olacağına dâir bize hiçbir teminat vermiyorsunuz… Para… başka her şeyden farklıdır –bu buğday
değil. Bu ekmek değil ki.
Friedman: …[B]ir serbest piyasada, fiyatlar yükselir çünkü talepte bir artış vardır. Şayet insanlar… daha çok buğday veya daha çok et almak isterse ve bu fiyatı yükseltirse, şu hâlde böyle bir
fiyat yüksekliği iyi bir şeydir çünkü üretimi talebi karşılamak amacıyla teşvik eder, ve aynı şey
ödünç piyasasında da doğrudur… Yapmak istediğim ikinci yorum, tartışmamızdaki zorluklardan
birisinin “para” kelimesinin iki hayli farklı anlamdaki kullanımı olmasıdır. Bir anlamda, “para”yı
cebimizde dolaştırdığımız yeşil kâğıt veya bankalardaki mevduat anlamına gelmek üzere kullanırız. Başka bir anlamda, “para”yı para piyasasına işaret ettiğimizdeki gibi, “kredi” anlamına
gelmek üzere kullanırız. Şimdi, “para” ve “kredi” aynı şeyler değildir. Parasal politika paranın
miktarıyla ilgileniyor olmalıdır, kredi piyasasıyla değil. “Para” ve “kredi” arasındaki bu karışıklık
uzun bir geçmişe sahiptir, ve parasal yönetimdeki önemli bir güçlük kaynağı olmaktadır.

Sonuç Niteliğinde Değerlendirme
Toplumlar paylaşılan bir kimlik hissini geçmişin çarpıcı olaylarını yorumlama tarzları ile geliştirir. Tarihsel olayların yorumlanışı fikirleri gerektirir –entelektüellerin mesleğindeki depo mallarını. Milton Friedman, Büyük Buhran’a dâir görüşlerin yeniden belirlenişi ve 1960’ların ortalarından
1980’lerin ilk yıllarına dek Büyük Enflasyon’a dâir günümüz görüşlerinin şekillenmesindeki fikirlerinin tesiri nedeniyle, 20. Yüzyıl’ın en etkili entelektüellerinden birisi oldu. Büyük Buhran kapitalist sistemin bir başarısızlığını
değil, ama daha doğrusu ABD parasal kurumlarındaki bir çöküşü temsil etti.

52 | Robert L. Hetzel

1965’ten sonraki on beş yılın ekonomik istikrarsızlığı ve yükselen enflasyonu
parasal politikanın dur–kalk niteliğini temsil etti.
Friedman’ın bir ekonomist olarak başarısı için önemli bir neden onun teorisyen ve empirisyen entelektüel özelliklerini birleştirmesiydi. Teorisyenler tümdengelim yöntemiyle düşünürler ve çevrelerindeki dünyayı birkaç
soyutlamaya dayalı olarak anlamaya çalışırlar. Empirisyenler tümevarım
yöntemiyle düşünürler ve çevrelerindeki dünyayı empirik düzenliliklerin
keşfi yoluyla anlamaya çalışırlar. Friedman her iki özelliğe de sahip oldu.
Friedman’ın teorik mizacı neoklâsik iktisadın mantığına yönelik cezb edilişinde aşikâr hâle geldi. Aynı zamanda, Friedman kendisini sınanabilir implikasyonlara sahip hipotezleri formüle etmeye katı bir şekilde zorladı.
1950 itibariyle, Friedman bütün meslekî yaşamına kılavuzluk eden iki işe
yarar hipotezi benimsedi. İlk olarak, merkez bankaları enflasyon, deflasyon,
ve büyük durgunluklardan sorumludur. İkincisi, fiyat sistemi kaynakları tahsis etmek ve makroekonomik istikrarı sürdürmek üzere yeterince iyi çalışır.
1950’den sonraki çeyrek yüzyıl boyunca, iktisat mesleği içindeki görüş birliği
bu fikirlere karşı muhasım kaldı. İlk ilkenin zaferinin bir işareti, FOMC başkanı Paul Volcker’ın Fed’i enflasyonun kontrol edilmesi taahhüdüne bağladığı
zaman, Ekim 1979’da belirdi. İkinci ilkenin bir işareti, Berlin Duvarı devrildiğinde, 1989 Güzü’nde belirdi.
Friedman yorulmak bilmez şekilde neoklâsik iktisadın analitik teçhizatını dünyayı anlamak amacıyla kullandı. Fikirleri ve kanıtları, bilgili bir halkın dünyayı anladığı yöntemi değiştirmek üzere kullandığı içindir ki, 20.
Yüzyıl’ın büyük entelektüellerinden birsiydi. Friedman, rekabetçi piyasaların
nasıl olup da bireysel hürriyet ile birleşerek, daha iyi bireysel refaha ve toplumun gönencine yol açtığına dâir kavrayışı sayesindedir ki, Adam Smith’in
gerçek bir mirasçısı idi.
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Anna Schwartz ile birlikte yazmış olduğumuz bu kitabın, aradan kırk yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ incelemeye değer bulunuyor olması bizim için
gerçek bir övünç kaynağı. Geçen kırk yıl içerisinde literatürde biriken araştırmalara ek olarak, bu kırk yıllık tarihin kendisi hikâyenin bizim anlattığımız
şeklinde bir takım detay değişiklikler yapmayı gerekli kılıyor. Ancak, kitaptaki
ana temalarımızın dikkate değer bir şekilde ayakta kaldığını düşünüyorum.
Bu temaların arasından en tartışmalı olanı –1929–1933 daralmasıyla ilgili en
büyük sorumluluğu Fed’e yükleyişimiz– bugün neredeyse geleneksel bilgelik
hâlini aldı. Para işleri değiştirir.

Fed’in Performansı
15 Nisan 1988 tarihli Wall Street Journal açık görüş sayfasında “Böyle uzun
bir zaman dilimi göz önüne alındığında, başka hiçbir önemli Birleşik Devletler kurumu Fed kadar zayıf bir karneye ve buna karşın bu denli kamu rağ* Milton Friedman, “Reflections on A Monetary History,” Cato Journal, cilt 23, no. 3, Kış 2004, ss. 349–351. © Copyright, The Cato Institute 2004. Cato Journal’ın izniyle yayınlanmıştır. Metnin orijinali için bkz. http://www.cato.org/
pubs/journal/cj23n3/cj23n3-1.pdf
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betine de sahip değildir” diye yazmıştım. İnanıyorum ki bu sonuç, kitabımız
ve onun yayınlanmasını takip eden çeyrek asırlık sürenin tarihsel tecrübesi
tarafından fazlasıyla haklı çıkartıldı. Şanslıyız ki, (19 Ağustos 2003 tarihli
Wall Street Journal açık görüş sayfasında yazdığım gibi) Fed artık bu rağbeti
kaybetmiş vaziyette.
1980’lerin ortalarından itibaren, dünya çevresindeki merkez bankaları,
para üzerine gittikçe yaygınlaşan araştırmalara, kendi temel sorumluluklarının fiyat istikrarını sağlamak olduğu görüşünü benimseyerek karşılık verdiler. Daha da önemlisi, fiyat istikrarı ile ekonomik istikrar arasında bir değiş
tokuştansa, birbirini destekleyici nitelikte bir ilişki bulunduğunu keşfettiler
ve hatırı sayılır ölçüde başarılı oldular. 1980’lerin ortalarından itibaren fiyat
değişkenliği, büyüklük sıralamasına göre, önceki dönemlere göre daha gerilere düşmüştü. Üstelik sadece Amerika’da değil; Yeni Zelanda (ki elle tutulur
bir enflasyon hedefi belirleyen ilk ülkedir), Britanya, Euro Bölgesi, Japonya
ve başka yerlerde de.
Merkez Bankaları’nın enflasyonu kontrol etmedeki başarıları, para ve nominal gelirdeki kısa vadeli hareketler arasında var olan empirik ilişkinin değişmesine yol açtı. Fiyat istikrarını gerçekleştirmek paranın dolaşım hızındaki değişimlerin paranın miktarındaki ters yönlü değişimlerle telâfi edilişini
gerektirir, ki bu, paradaki kısa vadeli hareketlerle nominal gelirdeki kısa vadeli hareketler arasındaki korelasyonu azaltır. Başka bir deyişle, paranın miktarındaki kısa vadeli değişiklikler artık eksojen olarak addedilemeyecektir.
Büyük ölçüde endojen hâle gelmişlerdir. Merkez bankaları, fiyat dalgalanmalarını kırmakta başarılı olmaya devam ederse, paranın miktarını, sınır tanımaz bir efendiden itaatkâr bir hizmetçiye dönüştüreceklerdir.
Paranın miktarındaki uzun vadeli değişikliklerin öncelikle fiyatlara, ve var
olsa bile çok az, reel hâsılaya yansıyacağı genellemesi geçerli kalmaya devam etmektedir.

Fransa’nın Rolü
Fransa Bankası’nın 1926–28 yılları arası yöneticisi Emile Morceau’nun anılarının İngilizce çevirisini okumak beni şuna ikna etti: Büyük Daralma’nın
uluslararası alana yayılmasında Fransa’nın rolünü olduğundan az göstermiştik. Bu kitabın önsözüne yaptığım katkıda yazdığım gibi,
Anna Schwartz ve ben A Monetary History of the United States’i yazıyor iken, şayet [bu anıların
Fransızca versiyonundaki] bu ince noktaları tam olarak değerlendirebilseydik, Büyük Buhran’ın
uluslararası karakteri için sorumluluğu muhtemelen bir dereceye kadar farklı belirlerdik. Dünya
çapında bir daralmanın başlamasından ABD’yi sorumlu tutuyorduk, ve bu kanaatimden bugün
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de vazgeçmiş değilim. Ayrıca yazmıştık ki, “Sadece altın standardının, uluslararası finansal
sistemi karışıklıklara karşı daha savunmasız hâle getirmesinden dolayı değil, ayrıca Birleşik
Devletler’in altın standardı kurallarını takip etmemiş olması sebebiyle de tesirler şiddetli ve
yayılım hızlı idi.” Cümleyi bugün yazıyor olsam, “ABD ve Fransa’nın altın standardı kurallarını
takip etmemiş olması sebebiyle” diye yazardım [Monreau, Stoller, ve Trevor 1991: xii].

Paranın Dolaşım Hızı
Kitabımızın son sayfasında, paranın dolaşım hızındaki II. Dünya Savaşı öncesi
aşağı yönlü seküler trend ile savaş sonrası oluşan yukarı yönlü trend arasındaki zıtlığa dikkat çekmiştik. Ve devamında şunu da eklemiştik “Düşüş yönlü
trendin kaldığı yerden devam etmesini bekliyoruz. Lâkin, …alternatif açıklamalar arasında bir tercih ayrımına gitmeden önce tecrübenin kendisini ortaya
koymasını beklemek zorunda kalacağız.”
40 yıllık eklenen tecrübe, artık net bir şekilde ortaya koydu ki, bırakın düşmeyi, paranın dolaşım hızı yaklaşık olarak, hemen savaş ertesi dönemin oranlarıyla yükselmeye devam ediyor. Savaş öncesi ve sonrasındaki trendlerin neden bu kadar zıt yönlü olduğuna dâir tatmin edici bir açıklamaya hâlâ sahip
olmadığımıza inanıyorum.

Son Söz Olarak
Çeyrek asırdan uzun bir süredir Anna Schwartz ile birlikte çalışıyor olmanın
ne denli büyük bir keyif olduğunu belirtmeden satırlarıma son veremeyeceğim. Bütün verimli işbirliklerinde olduğu gibi, ne o, ne de ben tek başımıza
A Monetary History’yi üretebilirdik. Ne var ki, verimli olmasına rağmen bu
birliktelik keyiften yoksun olabilirdi. Şanslıyız ki, bizim birlikteliğimizde iki
özellik de mevcut oldu.

Kaynaklar
Monreau, E.; Stoller, S.D.; ve Roberts, T. C. (1991) The Golden Franc. Boulder, Colo.: Westview
Press.
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Kitabın ilk baskısı esnasında hazır bulunanlar, kırk yıl sonra dahi kitabın okuyucuyu bu denli cezbedeceğini tahmin edebilirler miydi, emin değilim. Ortaya çıkan bu beklenmedik sonucu sanırım iki şekilde açıklayabiliriz. İlk olarak kitap, yayımlanmasından hemen sonra başlayan ve henüz bitme emaresi
göstermeyen sayısız araştırmaya rehberlik etmektedir. İkinci olarak, kitabın
uzun ömürlü olmasını sağlayan şey, Milton Friedman’ın, kitabın ana mesajlarını entelektüel camiadan çok daha geniş bir kitleye ulaştırma noktasındaki
bitmek bilmez çabalarıydı.
Bu iki nokta ile ilgili biraz detaya girmek istiyorum. A Monetary History’nin
tetiklemiş olduğu araştırmaların en önemlilerinden ilk iki tanesi, ilginçtir ki,
Karl Brunner ve Allan Meltzer’in Büyük Buhran ve likidite tuzakları üzerine
1968 yılında yapmış oldukları çalışmalardır. 2003 yılında yayımlanma yolunda olan iki tane önemli araştırma vardı: Birisi 1933–1937 yılları arasındaki toparlanma döneminde var olduğu iddia edilen likidite tuzağı üzerine bir

* Anna J. Schwartz, “Why A Monetary History Has Had A Long Life,” Cato Journal, cilt 23, no. 3, Kış 2004, ss. 353–
355. © Copyright, The Cato Institute 2004. Cato Journal’ın izniyle yayınlanmıştır. Metnin orijinali için bkz. http://www.
cato.org/pubs/journal/cj23n3/cj23n3-2.pdf
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inceleme, diğeriyse 1932 yılındaki açık piyasa satın alma işlemleri ile ilgili
bir çalışma idi.
Etkileyici olan, sadece 1963 yılındaki ilk baskıdan bu güne kadar ortaya çıkan makale ve kitapların sayısı değil, aynı zamanda bunca çalışmanın ortaya
çıkmasına vesile olan, A Monetary History içerisindeki tartışma konularının
çeşitliliğidir. Yapılan araştırmalar, kitabın görüşlerini tartıştı, onların değiştirdi, veya onları destekleyecek kanıtları sundu. Hatta, kitap içerisindeki bazı
dipnotlar, bazı makalelerin yazılmasını tetikledi. Bunlardan hemen akla gelen iki tanesi Gresham Kanunu ve Birleşik Devletler Bankası’nın iflâsı üzerine
olan dipnotlardır. Bazı çalışmalarda ise yepyeni istatistikî teknikler ortaya
çıkartıldı.

A Monetary History’nin Teşvik Ettiği Araştırma
1862–78 yılları arasında greenback periyodu üstüne araştırma 1879 yılındaki
değerli madenî para karşılığına geri dönüş için gerekli koşullarla ilgilenir.
Başka bir konu ise, altının yükselişini temel iktisadî faktörlerin mi, yoksa
mâlî haberler ve askerî olayların mı etkilediğidir.
Ulusal bankacılık dönemi ile ilgili araştırma, A Monetary History’nin bankacılık panikleri, takas odaları, konvertibilite üzerindeki kısıtlamalar, ulusal
banknotların yetersiz ihracı, 19. Yüzyıl’ın son on yıllarındaki gümüş ajitasyonu, ve Hazine altın rezervlerini ikmal etmek amacıyla yapılan Belmont–Morgan syndicate operasyonları gibi konularını merkeze almaktadır.
Fed’in kuruluşunu konu alan araştırma, Fed’in fâiz oranlarının mevsimselliği üzerindeki etkisi, reel bills’in rolü, politika belirleyici olarak altın standardı kısıtlamalarına karşı ülke içi kısıtlamalar ve Benjamin Strong’un önemi
üzerinde yoğunlaştı.
En büyük tartışmayı kopartan konu da Büyük Buhran’ın ve gelişimindeki
çok sayıdaki dönemlerin ele alınışı idi: Parasal daralmanın başlangıcı, borsanın çökmesi, tüketici harcamalarındaki düşüş, Smooth–Hawley tarifesi, politikanın 1929’dan sonra değişip değişmediği konusu, bankacılık paniklerinin
sayısı ve şiddetleri, Fed’in tepkisizliği ve serbest altın rezervleri, parasal çöküşün reel ekonomiye transferi, deflasyonun önceden tahmin edilip edilemediği, finansal aracılığın çökmesi, ve ABD’nin para politikasından ziyâde, depresyonun yayılımı için itici güç olarak, altın standardı kuralları.
1933–1937 yılları arasındaki toparlanma dönemi Fed’in davranışı ve
Hazine’nin yönetim egemenliği, altın sterilizasyon programı, mevduat sigortası, rezerv gerekliliklerinin yükselmesi, ve bir likidite tuzağına veya banka-
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ların likidite önceliklerinin değiştiğine kanıt olarak, fazla rezervler üstüne
araştırmaları tetikledi.

Friedman’ın Katkısı
A Monetary History’nin teşvik ettiği araştırmaya dâir bu değerlendirmeyi, son
iki konunun sadece adını vererek sonuçlandırmak istiyorum: II. Dünya Savaşı
Hazine bonosu destekleme programı, ve paranın dolaşım hızındaki eğilimler
(ki her iki konu başlığı da, ayrı bir kitap konusudur).
Şimdi, Milton’ın A Monetary History’nin ömrünün uzaması adına yaptığı
katkılara değineceğim. Katıldığı forumlarda, muhtelif yayınlanmış eserlerinde, kitapları, köşe yazıları, açık görüş yazıları, Kongre tanıklıkları, veya çığır açan akademik makalelerinde olsun kitabın mesajına işaret etmeyi ihmal
etmedi. Çok geniş bir insan kitlesi, kitabın mesajlarına âşina hâle geldi. Bu
kitleden bazıları ince kapaklı baskısını satın alıp onu okudu da. Bazıları onu
Capitalism and Freedom (Kapitalizm ve Özgürlük) veya Free to Choose’da (Tercih Özgürlüğü) okuyarak ya da dinleyerek paranın önemi hakkındaki fikirleri
kolayca benimsediler. A Monetary History’nin yayınından önce, iktisatçıların
büyük çoğunluğu mesajı kabul etmek için isteksizken dahi, Milton onların
geçerliliğini ileri sürmekten geri kalmıyordu.
Kısacası, kitaba dayalı araştırmalar ve Milton’un ikna edici akınları onun
uzun dönemli tesiri için iki neden oldular.
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Dünya 1980 ve 2005 arasında serbest piyasa politikalarını benimsedikçe, yaşam beklentisi, eğitime erişim ve demokrasi gelişiyor ve mutlak yoksulluk
azalıyorken, yaşam standartları keskin bir şekilde yükseldi. Bu bir tesadüf
müdür? Balcerowicz ve Fischer tarafından hazırlanan bir makaleler serisi
serbest piyasa güçlerine güvenmenin gerçekten de ekonomik büyüme için
anahtar olduğunu öne sürer. Stiglitz ve diğerleri tarafından yazılan bir kitap
ise aynı görüşü paylaşmamaktadır. Ben bu iki argümanı eleştirip, karşılaştırıyorum.

Takdim
Geçen yarım yüzyıl insanlığın dikkate değer ilerleyişine tanıklık etti. Dünyanın, enflasyon ayarlamaları sonrası, 1980’de 5.400 Amerikan doları olan kişi
başına düşen geliri 2005’e gelindiğinde 8.500 Amerikan dolarına yükseldi.
Eğitim ve yaşam beklentisi hızla artarken, bebek ölüm oranları ve fakirlik
aynı hızla düştü. 1980’e kıyasla, dünyadaki çok daha fazla ülke bugün demokratik yönetime sahiptir.

* Andrei Shleifer, “The Age of Milton Friedman,” Journal of Economic Literature, 2009, 47: 1, 123–135. Metnin orijinali için bkz. http://www.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/files/JEL_2009_final.pdf
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Son çeyrek yüzyıl aynı zamanda hem zengin hem de fakir ülkelerde, özel
mülkiyetten serbest ticarete, sorumlu bütçeye ve düşük vergilere kadar, serbest piyasa politikalarının yaygın kabulünü gördü. Üç önemli olay bu dönemin başlangıcını işaretler. 1979’da, Deng Xiao Ping, çeyrek yüzyıllık bir süre
boyunca yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtaran piyasa reformlarını
Çin’de başlattı. Aynı yıl içinde, Margaret Thatcher Britanya’da Başbakan seçildi, ve kendisinin radikal reformlarını ve uzun dönemli bir büyümeyi başlattı.
Bir yıl sonra, Ronald Reagan Birleşik Devletler Başkanı seçildi ve o da serbest
piyasa politikalarını benimsedi. Bu üç lider de Milton Friedman’ın çalışmalarından ilham aldıklarını itiraf ettiler. Bu sebeple, geçen çeyrek yüzyıla Milton
Friedman Çağı olarak işaret etmek doğaldır.
Serbest ticaret politikaları ile sosyal ilerleme arasındaki bağlantıya rağmen, ekonomistler bu Çağ’a dâir değerlendirmelerinde hâlen ikiye ayrılmış
durumdadırlar. Yeni iki kitap bu ayrılığı betimlemektedir. Leszek Balcerowicz
ve Stanley Fischer tarafından hazırlanmış olan bir makaleler derlemesi, –Living Standards and the Wealth of Nations: Successes and Failures in Real Convergence (Yaşam Standartları ve Milletlerin Zenginliği: Reel Yakınlaşmanın Başarı ve Başarısızlıkları)– serbest piyasa politikalarını onaylamaktadır. Joseph
E. Stiglitz, José Antonio Ocampo, Shari Spiegel, Richardo Ffrench-Davis, ve
Deepak Nayyar tarafından hazırlanan bir kitap, –Stability with Growth: Macroeconomics, Liberalization, and Development (İstikrarlı Büyüme: Makroekonomi, Serbestleştirme, ve Kalkınma)– bu politikaları reddeder. Bu iki kitabın
birleşik bir eleştirisi hem gerçeklere ve hem de anlaşmazlıklara kısa bir göz
atmamıza izin verir.
Bu eleştiriye, geçen çeyrek yüzyılın dünya ekonomisi ve toplumu hakkındaki çarpıcı gerçeklerini hızlı bir şekilde özetleyerek başlıyorum. Daha sonra,
bu özetle bağlantılı olarak söz konusu iki kitabı ele alıyorum.

Temel Gerçekler
1980–2005 arası ekonomik ve sosyal ilerlemeler hakkındaki bazı merkezî
gerçekler kolaylıkla şekiller üzerinde gösterilebilir. Şekil 1, 1980 ile 2005
arası kişi başına düşen dünya GSMH’sının evrimini göstermektedir. Bu dönem boyunca, dünyanın kişi başına düşen geliri her yıl yaklaşık % 2 oranında
büyümüştür.
Geriye kalan şekiller bölgelere göre düzenlenmişlerdir. Şekil 2 dünyanın
büyüyen başlıca bölgelerinin kişi başına düşen gelir yükselişlerini sunmaktadır. Şekil 2 Doğu ve Güney Asya’da hızlı büyümeyi (son yirmi beş yılının ekonomik tarihi gerçekten de bir Asya hikâyesidir), Latin Amerika’da yavaş büyü-
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meyi, ve Afrika’da durgunluğu göstermektedir. Şekil 2, aynı zamanda, geçiş
ekonomileri denen eski Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Avrupa’nın 1980’lerde
yavaş büyüdüğünü, ekonomik reformlar başladıktan sonra keskin bir şekilde
çöktüğünü, ama sonrasında son on yılda hızla büyüdüğünü göstermektedir.
Şekil 3, dünya nüfusuna göre ağırlıklandırılmış ortalama üzerinden, her
bin doğumda 64,5’ten 37,5’e düşüşle, bebek ölümlerinde bütün bölgeler çapında dikkate değer bir azalışı göstermektedir.
Şekil 4, geçiş ekonomileri ve Afrika dışındaki bütün bölgelerde, yaşam beklentisi üzerine verilerde güçlü yükselişler ortaya koymaktadır.
Şekil 5 dünya çapında eğitimdeki kazanımları göstermektedir. Dünya nüfusuna göre ağırlıklandırılmış eğitim yılı süresi 1980’de % 4,4 iken, 1999’da
neredeyse % 6’ya yükselmiştir.
Şekil 6 demokratik yönetimdeki genişlemenin günümüzde tanıdık olan
resmini sunmaktadır. Çin ve Orta Doğu’da göze çarpan istisnalarla birlikte,
dünya demokratikleşmede kayda değer uzun adımlar atmaktadır. Latin Amerika ve Doğu Avrupa parlayan örneklerdir.
Dünya Bankası Yuri Dikhanov’a (2005) dayanan yoksulluk rakamlarını
sunmaktadır. 1980 ile 2000 arasında, günde bir dolardan daha azıyla yaşa-
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Şekil 1: Dünya Hâsılası, Kişi Başı Satın Alım Gücü Paritesiyle
(Sabit 2000 Yılı Uluslararası Doları)
Kaynak: Dünya Bankası 2006b
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yan dünya nüfusunun payı % 34.8’den % 19’a gerilemiştir. Dünya Bankası
günde bir dolardan daha azıyla yaşayan insan sayısının nüfus artışına rağmen keskin bir şekilde düşmeye devam edeceğini, ve 2015’de dünya nüfusunun % 10’u kadar olacağını öngörmektedir. İronik bir şekilde, Milenyum Dış
Yardım Projesi dış yardımdaki devasa artışın bu hedefe ulaşmak için gerekli
olduğunu savunmaktadır –Dünya Bakası öngörüsü ise bu tür dış yardım artışlarının yüzde 10’luk hedefe ulaşmak için gereksiz olduğunu ileri sürmektedir. Asya’daki milyarlarca insan ekonomik büyüme sayesinde yoksulluktan
kurtuldu; Sahra–altı Afrika hemen hiçbir ekonomik gelişmenin yaşanmadığı,
gerçekten fakir insanların yoğunlukla bulunduğu bölgedir.
Peki, ekonomik politikalar ne durumda? Şekil 7 (ülkeler üzerinden hesaplanan) dünya medyan enflasyon oranının 1980’de % 14,3 olduğunu gösterir;
2005 itibariyle bu medyan % 4,1’e düşmüştür.
Şekil 8, dünya nüfusuna göre ağırlıklandırılmış ortalama olarak, 1980’de
% 65’ten 2005’te %36,7’ye bütün bir yol boyunca dünya genelinde düşen en
yüksek marjinal gelir vergisi oranlarını göstermektedir.
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Kaynak: Dünya Bankası, 2006b

Milton Friedman Çağı | 69

Şekil 9, finansal serbestleşmenin genel bir göstergesi olan, yasala karşı
kara borsa döviz oranlarını sunmaktadır. 1980’lerde çoğu hükümet döviz
kuru işlemlerini sınırlandırmıştı; 2005’e gelindiğinde ise, “kara borsa” döviz
kuru oranları nerdeyse ortadan kayboldu.
Şekil 10, dünya ticaretindeki kapsamlı genişlemeye paralel olarak, nüfusa
göre ağırlıklandırılmış dünya gümrük tarife oranları ortalamasının 1980’de
% 43’den 2004’de % 13’e düştüğünü göstermektedir.
Son olarak, Şekil 11, yasal olarak bir firmayı kurması öncesinde bir girişimcinin takip etmesi gereken prosedürlerin sayısını kullanarak oluşturulan,
regülasyon trendleri hakkındaki çok daha güncel verileri sunmaktadır (Simeon Djankov ve diğerleri, 2002). Bu verilere sadece 1999’dan beri ulaşılabilirdir. Son altı yıl boyunca, Doğu Asya ve Latin Amerika’nın büyük ölçüde
aşırı regüle edilmiş olarak kalmasına rağmen, bu veriler aşağıya doğru giden
trendler sergilemektedir.
Bu şekillerin verdiği mesaj basittir. Milton Firedman Çağ’ında, dünya ekonomisi muazzam derecede genişlemiş, milyarlarca insan için hayat kalitesi
keskin bir şekilde gelişmiş, ve korkunç fakirlik esaslı bir ölçek bazında gerile-
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Şekil 3: Bebek Ölüm Oranları (Her 1.000 Doğum Başına)
(Kıtalar İtibariyle Nüfusa Göre Ağırlıklandırılmış Ortalamalar)
Kaynak: Dünya Bankası, 2006b.
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miştir. Bütün bunlar dünya serbest piyasa reformlarını benimsediğinde gerçekleşti. Bu bir tesadüf müdür? Güncel iki kitap bu sorunun cevabı hakkında
ihtilafa düşmüştür.

Balcerowicz–Fischer
Balcerowicz ve Fischer, Polonya’da, ekonomiler arasındaki yakınlaşmaya
adanmış bir konferansta sunulan makalelerin bir derlemesini yayınladılar.
Katkıların çoğu, ekonomik reformlara ilişkin ülke çalışmaları ve bu reformların sonuçları ile ilgilidir. Bunlar, teorik ve tarihsel sunumlara ek olarak,
Çin, Şili, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve İrlanda’nın yanında, eski Sovyetler
Birliği üzerine çalışmaları da içermektedir. Kitabın vardığı sonuç editörler
tarafından birden fazla yerde özetlenmiştir: “Koruma altına alınmış mülkiyet haklarına sahip olan, istikrarlı bir makroekonomik çevre içindeki açık bir
ekonomide, piyasa güçlerine güvenmek hızlı ekonomik büyümenin anahtarlarıdır.” Milton Friedman bunu daha iyi ifade edebilirdi, ama aynı fikirle.
Kitabın anlamını iletmek adına, en beğendiğim birkaç çalışma üzerine
kısaca yoğunlaşacağım. Wing Thye Woo, Çin’in olağanüstü başarısı serbest
piyasa politikalarının benimsenmesinden mi yoksa onlardan sapılmasından
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Şekil 4: Yaşam Beklentisi (Toplam Yıl)
(Kıtalar İtibariyle Nüfusa Göre Ağırlıklandırılmış Ortalamalar)
Kaynak: Dünya Bankası, 2006b.
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dolayı mıdır, diye sorar. Çin reformlarının başından beri, Çin uzmanları Çin’in
geçiş süreci başarısının onun serbest piyasa politikalarından sapması dolayısıyla olduğunu ileri sürdüler. İlkin, Çin’in muğlak mülkiyet yapılarına sahip
kasaba–köy girişimlerinin bu başarıdan sorumlu olduğu fikri vardı. Diğerleri,
Çin’in ikili fiyat sisteminin –piyasa fiyatlamasına karşıt olarak– devlet girişimlerinin batmasını engellediğini ve böylece ekonomik büyümeye yardımcı
olduğunu iddia etti. Ve sonra, Çin’in özelleştirmeyi geciktirmesinin ve büyük
devlet sektörlerini elinde tutmasının onun başarısını açıkladığını duyduk.
Woo, Çin’in başarısı için anahtarın onun serbest piyasa politikalarını ve özellikle de ihracat tarafından yönlendirilen büyümeyi benimsemesinden başka
bir şey olduğu şeklindeki argümanı çürütmektedir.
Woo çok sayıda kanıtı sunmaktadır ve anlatımı ikna edicidir. Çin, Asya’nın
geri kalan çoğu kısmı gibi, başarılı oldu çünkü kapitalizmi benimsedi –bunun içine büyük ölçüde açık bir ekonomi, finansal istikrar, ve girişimciler için
mülkiyet haklarının makul şekilde korunması dâhildir. Bu başarı, programının
“Çin’e ait karakteristikleri” nedeniyle değil, bu karakteristiklere rağmendir.
Anders Aslund 21. Yüzyıl’ın başlangıcında eski Sovyetler Birliği’ndeki büyümenin olağandışı hızlanmasına dikkatleri çeker. Hem kaynak yönünden
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Şekil 5: Eğitim (Okul Eğitimi Yılları)
(Kıtalar İtibariyle Nüfusa Göre Ağırlıklandırılmış Ortalamalar)
Kaynak: Barro ve Lee, 2000.
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zengin hem de kaynak yönünden fakir ülkelerde büyüme yaygın bir şekilde
görülmüştür, ve bu tam da Doğu Avrupa yavaşlamaya başladığında hız kazanmıştır. Aslund, bölgedeki bu büyüme patlamasına ilk dikkat çekenler ve
piyasa reformlarının işe yaradığını ilk ileri sürenler arasındaydı. Aslund’un
eski Sovyetler Birliği’ndeki hızlanan ve Doğu Avrupa’da gerileyen büyüme
için açıklaması, Eski Sovyetler Birliği’ndeki daha küçük hükümet bütçeleri ve
daha düşük vergilerdir. Bu dönem boyunca bölgedeki birçok ülkedeki düşük
vergi politikalarının büyük başarısı hakkında söylenecek çok şey vardır. Ama
kanıtı açıklamanın önemli bir parçası da eski Sovyetler Birliği’ndeki daha
uzun durgunluktur: Eski Sovyetler için serbest piyasa reformlarının meyveleri geç 1990’larda, Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiklerinden beş yıl sonra olgunlaşmaya başladı.
Derleme aynı zamanda Batı Avrupa’nın mucizesi İrlanda üzerine bir çift
makaleyi de –bir tanesi Thomas O’Connell ve Diarmaid Smyth tarafından ve
diğeri John Bradley tarafından yazılmıştır– içerir. Dünyadaki diğer herhangi
bir ülke gibi, İrlanda da Milton Friedman’ın reçetesini benimsedi: Ticarî açıklık, düşük vergiler, az sayıda regülasyonlar, ve denk bütçeler. “İrlanda deneyiminden çıkartacağımız temel ders, yüksek büyümeyi korumak için gerekli
belirli bazı ön gerekliliklerin var oluşudur –yani, sağlam makroekonomik politikalar, serbest ticarete güçlü bir bağlılık, hafifçe regüle edilmiş rekabetçi
mikroekonomik bir çevre, ve iyi eğitim almış ve esnek iş gücü” (s. 285). Batı
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Şekil 6: Demokrasi
(Kıtalar İtibariyle Nüfusa Göre Ağırlıklandırılmış Ortalamalar. 0=Düşük, 10=Yüksek)
Kaynak: Jaggers ve Marshall, 2000.
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Avrupa’nın geride başlayanlarından olan İrlanda, bir nesil süresinde bölgenin
en zengin ülkesi hâline gelmiştir.
Bu kitaptaki neredeyse bütün makaleler mâlî sınırlamaların ve düşük enflasyonun ekonomik büyümeyi teşvik etmedeki rollerini not etmektedir. Bu
tespit, Avrupa Birliği’ne katılan, İspanya gibi, zengin ülkeler ve, Şili gibi,
gelişmekte olan ülkeler üzerine yazılmış makaleler için de geçerlidir. Şili
üzerine Vittorio Corbo L. ve Leonardo Hernández T. tarafından yazılmış olan
makale, sorumlu mâlî politikanın ve finansal regülasyonların Asya finansal
krizi boyunca ülkenin yumuşak bir sarsıntısız yol almasını mümkün kılmasındaki rolü üzerine ikna edici bir tartışmayı içerir. Corbo ve Hernández, kısaca Şili’deki sermaye kontrollerinden de bahseder (daha sonra döneceğim bir
konu), ama onlara Şili’nin istikrarı için pay biçmez ve 2001’deki kaldırılışlarını onaylar bir şekilde raporlar.
İlginç bir şekilde, Balcerowicz–Fischer’in kitabı sadece büyüme açısından
değil aynı zamanda ülkeler arasındaki ekonomik yapı yakınlaşması (convergence) açısından da şekillendirilmiştir. Söz gelimi, geçiş ekonomileri ile
zengin Batı Avrupa ülkeleri arasında, dâimî geri kalmışlık veya temel geri
döndürülemez farklılıklardan hiç bahsedilmez. Bunun yerine, asıl soru, hangi
politikaların yakınlaşmayı hızlandıracağı üzerinedir. Bu fikir geçiş ekonomileri ile sınırlandırılmış da değildir. Ben Şili’yi on yıl öncesinde ziyaret ettiğimde, Şili’nin hırsı Arjantin’i geride bırakmaktı. 2007’de ziyaret ettiğimde
ise, birçok politika yapıcının aklındaki sorun Avustralya ve Yeni Zellanda’ya
yakınlaşmaktı. Bu tarz konuşmak iddialı olabilir ama bu, serbest piyasa politikalarının Şililileri getirdiği yeri göstermektedir.

Stiglitz ve Diğerleri
Stiglitz, Ocampo, Spiegel, Ffrench–Davis ve Nayyar (bundan sonra Stiglitz ve
diğerleri) tarafından yazılan Stability with Growth kitabında dünya çok daha
kasvetli bir yerdir. Kitap, serbest piyasa politikalarının ve onların savunucularının genişletilmiş bir eleştirisi, ve alternatif politikalar üzerine bir öneridir. Bu kitap, Stiglitz’in benimsediği, kamu mülkiyeti ve yoğun regülasyonlar gibi, bütün politika konularını ele almaz. Sadece enflasyonun ve sermaye
kontrollerinin erdemlerine vurgu yapar.
Kitabın kurgusunun merkezinde, Stiglitz ve diğerleri politika önerileri ile
ilgilenen ekonomistleri üç tipe ayırırlar. İlk tip, 1960’ların Keynesçi modelini kabul eden ve ekonomik dalgalanma karşıtı mâlî politikalara odaklanan
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Şekil 7: Tüketici Fiyatları Enflasyonu (Yıllık %)
(Doğu Avrupa ve Orta Asya Dâhil, Bölgeler İtibariyle Ortalama)
Kaynak: Dünya Bankası, 2006b.
“standart Keynesçi” ekonomistlerdir. Bu ekonomistlerin çoğu günümüz itibariyle emekli olduğu ya da vefat ettiği için, çok az ilgi toplamaktadırlar.
İkinci tip “muhafazakâr” ya da “neoklâsik” ekonomistlerdir (bu adlandırma Stiglitz’in ilk kitaplarındaki “piyasa fundamentalistleri” olarak adlandırılan şeyden bir rütbe yükselişidir). Stiglitz ve diğerlerine göre, muhafazakâr
ekonomistler, rekabetçi piyasalar, rasyonel tüketiciler ve kâr maksimize eden
firmaları varsayan, neoklâsik modele güvenirler. Onlar, piyasa başarısızlığına
inanmadıkları için, hükümet müdahalesine de inanmazlar. Sıfır enflasyonu ve
denk bütçeleri gerçekleştirmeyi hedeflerler. Dünya için yazık ki, 1990’larda bu
ekonomistler IMF, Dünya Bankası ve Birleşik Devletler Hazinesi’nde politika
yapımını üstlendiler. Sonuç olarak, dünya ekonomik bir felâketin eşiğine geldi.
Son olarak, Stiglitz ve diğerleri gibi “heterodoks” ekonomistler vardır. “Bilginin ve piyasaların mükemmel olmadığını kabul eden heterodoks yaklaşım,
gerçekçi mikroekonomik temellere dayanarak, tutarlı bir ekonomik model inşa
etmek suretiyle ekonomi bilimindeki açığı kapatmaya teşebbüs eder” (s. 39).
Bu yaklaşımda, neoklâsik faktörler Keynesçi modellerde oynadıklarından daha
büyük bir rolü oynasa da, piyasa kusurları da değerlendirmeye alınır. Bir başka
deyişle, heterodoks ekonomistler iki aşırı grup olan standart Keynesçiler ile
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muhafazakârlar arasında sıkışmış makul orta yolculardır. Bu sınıflandırmanın
hayatî retorik yapısını not edelim: Tıpkı tüketicilerin –pahalı olan, ucuz olan
ve orta fiyatlı olan– üç tost makinesi tercihi ile karşılaşması gibi. Tüketiciler
ortada olanı seçmeye eğilim gösterirler, dolayısıyla makul bir okuyucu aşırılıklardan uzak durmalı, ve ekonomik politikalarda heterodoks pozisyonu yeğlemelidir. Stiglitz’in ortadaki adam olarak imajı, onu küreselleşme karşıtlığının
akademik sözcüsü olarak görenleri şaşırtabilir, ama işte durum budur.
Bu sınıflandırma ile ilgili daha derin problem şudur ki, Stiglitz ve diğerleri tarafından tanımlandığı şekliyle, ekonomik politika yapımına karışmış
olan çok sayıda muhafazakâr yoktur. Söz konusu dönem süresince Dünya
Bankası’nda, IMF’de ve Birleşik Devletler Hazinesi’nde yüksek pozisyonlara
sahip olan ekonomistler çok muhafazakâr olmak bir yana, güç belâ Walrasçı
püristler olarak nitelenebilir. Stiglitz ve diğerlerinin hedeflerini sınıflandırdıkları şekliyle, geleneksel Keynesçiler ölüdürler, ve muhafazakârlar ise ekonomik politika yapım merkezlerinde –yurtdışında olduğu gibi, Washington, D.
C.’de de– mevcut değildirler. Kitap gerçek (ve heterodoks) Sokrates ile hayal
ürünü (muhafazakâr) Eutyphro arasındaki dengesiz bir diyalog hâline gelir.
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Şekil 8: En Yüksek Marjinal Gelir Vergisi Oranı
(Kıtalar İtibariyle Nüfusa Göre Ağırlıklandırılmış Ortalamalar. 0’dan %100’e)
Kaynak: Gwartney, Lawson ve Easterly, 2006.
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Şekil 9: Yasalara Karşı Kara Borsa Döviz Kurları
(Kıtalar İtibariyle Nüfusa Göre Ağırlıklandırılmış Ortalamalar. 0=En Kötü, 10=En İyi)
Kaynak: Gwartney, Lawson ve Easterly, 2006.
Retorik yöntemler bir yana, Stiglitz ve diğerlerinin hitap ettiği iki esaslı konuyu dikkate alınız. İlki enflasyondur. Stiglitz ve diğerleri, tekrar tekrar iddia
etmektedirler ki, muhafazakâr ekonomistler denk bütçeye ve sıfır enflasyona
inanmaktadırlar, ama gerçekte ılımlı enflasyonun ekonomik gelişmeye zararlı olduğu yönünde pek bir kanıt yoktur. Bu iddiayı desteklemek için, Stiglitz
ve diğerleri kitaptaki birkaç tablodan birisini sunarlar, ki bu tablo uygun bir
şekilde “Enflasyonun Büyümeyi Engellemediği Ülkeler” diye isimlendirilmiştir. Bu tablonun gösterdiği veriler Michael Bruno ve William Easterly’nin
1998 tarihli makalesine dayanır, ki muhtemel “muhafazakârlar”dan olması
gereken Bruno, 1990’larda Dünya Bankası’nın Baş Ekonomisti olarak çalışmıştır. Bruno ve Easterly, % 40’ın altındaki enflasyon oranlarının büyümeye
ters yönde etki ettiği yönünde hiçbir kanıt bulmamıştır. IMF’den daha güncel
bir çalışma (Mohsin S. Khan ve Abdelhak S. Senhadji, 2001) enflasyonun büyüme üzerinde ters etkide bulunduğu eşiklerin daha düşük, sıfır değil ama,%
11–12 arasında olduğu yönündeki kanıtı sunmaktadır.
Asıl konu, gelişmekte olan ülkeler için sıfır enflasyonun savunuculuğunu yapan kimselerin gerçekten de olmadığı değildir. Örneğin, Balcerowicz–
Fischer’in kitabında onları bulamasam da, eminim ki böyle bazıları vardır.
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Aksine, Stiglitz ve diğerleri iktidar koridorlarında hayli geleneksel görünen
görüşleri kendileri için sahiplenmektedirler. Ve bu yazarlar, yüksek enflasyonun, birçok Latin Amerika ve geçiş ekonomileri dâhil olmak üzere, mâlî
politikalarının kontrolünü kaybeden ülkelere getirdiği muazzam maliyetlere
çok az ilgi gösterirler.
Stiglitz ve diğerlerinin saldırdıkları ikinci politika ise sermaye piyasaları
serbestleşmesidir. Bunun yerine, sermaye kontrollerini, spekülatif finansın
içeri ve dışarı akışlarını engelleyecek bir yol olarak desteklerler. Bu konuda,
Stiglitz ve diğerleri, (sadece mal piyasalarına değil) dünya sermaye piyasalarına entegrasyonu kendi ulusal büyüme stratejilerinin hayatî bir parçası
olarak gören, Balcerowicz–Fischer kitabındaki makalelerin yazarları ile aynı
görüşü açıkça paylaşmamaktadırlar.
Kitabın çok az kanıt sunmasına karşın, Asya krizi boyunca sermaye kontrollerini dayatan ve sonuç olarak hızlıca kendini toparlayan bir ülke olarak
gösterilen Malezya’dan örnek olarak ısrarla bahsedilmektedir. Krizde çok
sonraları dayatılmış olan söz konusu sermaye kontrollerinin Malezya’ya yardım edip etmediği aslında son derece tartışmalıdır, ve bir çok yeni yorumcu
bu kontrollerin makroekonomik fayda sağladığına yönelik kanıt bulmakta ba-
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şarısız olmaktadır (Örneğin, bkz. Simon Johnson ve diğerleri, 2006; Eswar S.
Prasad ve Raghuram G. Rajan, 2008). İronik bir şekilde, Stiglitz ve diğerlerinin kendi verileri Güney Kore’nin Malezya’dan çok daha hızlı bir şekilde kendini toparladığını göstermektedir (s. 183), –ki bu onların bahsetmedikleri bir
bulgudur. Aksine, tartışmalı olmayan husus şudur ki, Malezya’daki sermaye
kontrolleri sermayenin yanlış tahsis edilmesini ve yolsuzluğu teşvik etmiştir
–bu Stiglitz ve diğerlerinin kısaca gündeme getirdikleri ve reddettikleri bir
konu olup, eleştirmenlerin ise aslî endişelerinden birisidir. Johnson ve diğerleri (2006) Malezya’nın sermaye kontrollerinin yolsuzluğu teşvik ettiğini ve
Başbakan’a yakın firmalara menfaat sağladığını göz ardı edilemeyecek delillerle göstermektedir.
Bu kitabın uyandırdığı genel kanata dâir eleştirimizi okuyucuya iletmenin bir yolu da şu örnektir: Sayfa 70’de, Stiglitz ve diğerleri muhafazakârları,
mâlî açıklara “doğrulanması zor olan güven nosyonuna dayanan argümanlar”
ile karşı çıktıkları için suçlamaktadırlar. “Muhafazakârların böylesine sıklıkla
güven argümanına başvurmalarına rağmen, konu üzerine göze çarpan çok az
empirik araştırma vardır (ağırlıklı olarak güven argümanına dayandığı görünen IMF tarafından yapılan az sayıdaki araştırma da dâhil).” Daha sonra,
sayfa 148’de, Stiglitz ve diğerleri, George Bush’un bütçe açıklarına da eşit bir
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şiddetle saldırırlar. “Eğer yabancıların doların gücüne olan güvenleri kaybolursa (vurgu eklenmiştir), eğer onlar doların gelecek yıllardaki değerinin düşeceğinden endişelenirlerse, sadece Birleşik Devletler’e değil, aynı zamanda
küresel finansal sistemin istikrarına ne olacaktır?” Bir okuyucunun kitabın
kalanına olan güvenini yitirmesi muhtemeldir.

Sonuç
Dünya kalkınmasının son çeyrek yüzyılı ekonomik politika ile uğraşan ekonomistlere çok sayıda çetrefil meydan okuma sunmaktadır. Birkaçını anmak
amacıyla, sosyalizmden kapitalizme yönelen ve piyasa politikalarını benimseyen ekonomilerin başlangıçta çöküşe uğramaları ve ancak üç ila altı yıl
sonra büyümeye başlamaları zikredilebilir. Hızlıca büyüyen ve ağırlıklı olarak piyasa temelli Asya ekonomileri, 1990’larda onları en azından birkaç yıl
yavaşlatan büyük resesyonlarla, ciddî gerilemelerden yara aldılar. Bütçe disiplinini ve özelleştirmeyi 1980’lerde ve 1990’larda benimseyen Güney Amerika ekonomileri, yine de gerçekten donuk bir ekonomik büyüme gösterdiler.
Mühim bir şekilde, bu bölgelerin pek çoğu söz konusu dönemi atak bir hızlı
ekonomik büyüme ile tamamlamıştır, fakat yolda karşılaşılan problemler uygun politika reformu taktikleri hakkında sorular yükseltmiştir.
Bu sorularla boğuşmak, piyasa ekonomilerinin nasıl çalıştığı hakkındaki
ve devlet ile özel sektör arasındaki etkileşim hakkındaki kavrayışımızı geliştirmiştir. Dönüşüm bize öğretti ki, hem ekonomik aktörler hem de siyasetçilerin köhne beşerî sermayesi ile birleşen ekonomik ve politik organizasyon bozuklukları, ekonomik değişimi keskin bir şekilde yavaşlatabilir. Asya
krizi bir piyasa ekonomisinin işleyişinde finansal sistemin merkezî önemini
pekiştirmiş, ve bu sistemin finansal balonlara ve genel itibariyle basiretsiz
finansal düzenlemelere yönelik kırılganlığını açığa çıkartmıştır. Latin Amerika deneyimi şu gerçeği çıplak bir şekilde önümüze serdi ki, zorba tavırlı bir
vergilendirme ve regülasyon rejiminde, özel mülkiyet ve mâlî basiret sadece
sınırlı bir fayda sağlar. Bütün bu tarihsel dönemler, bize politika yapım taktikleri hakkında önemli dersler verdiler.
Belki de, bu derslerin düğüm noktası doğru probleme odaklanmaktır. Dünyanın en dramatik ekonomik zorlukları ile karşı karşıya kalan iki bölgesi Afrika
ve Latin Amerika’dır. Onların büyüme performansları düşünüldüğünde, kesinlikle en açık problem, özellikle reel sektördeki yeni iş yerlerinin ve yatırımların
eksikliğidir. Öyle görünmektedir ki, merkezî zorlukların (kamu açıkları kontrol
altında olduğu sürece) enflasyonun % 10’un altında ya da üstünde olup olmaması ile, ya da (sermaye piyasaları geniş ölçekte dışa açık olduğu sürece) ser-

80 | Andrei Shleifer

maye akımlarında 0 ile 1 arasında işlem vergisinin alınıp alınmaması gerektiği
ile bağlantılı olmaları muhtemel değildir. Açıkça görülmektedir ki, merkezî
zorluklar beşerî sermaye noksanlığı, ve Afrika ve Latin Amerika devletleri tarafından uygulanan yağmacı vergi ve regülasyon politikaları ile ilgilidir. Gerçekten de, öyle hissediyorum ki, (özellikle kurumsal) vergi ve regülasyon yüklerini
azaltmak, ve aşırı derecede etkinsiz regülasyonları daha uygun olanları ile değiştirmek bugün gelişmekte olan birçok ülkenin karşılaştığı merkezî meydan
okumalardır. Dünya Bankası İş Görme Raporu (Doing Bussiness) aracılığı ile
uygun bir şekilde gerekli reformlara dikkatleri çekti, ve özellikle geçiş ekonomileri içinde, gelişmeye yönelik çarpıcı adımlar görmekteyiz.
Ama taktikler daha geniş bir stratejinin sadece bir parçasıdır. Strateji olarak, ekonomi bilimi doğru cevabı buldu: Hükümet tarafından desteklenen ama
onun tarafından engellenmeyen serbest piyasa politikaları büyümeyi ve zenginliği sağlar. Ve geçen çeyrek yüzyılda pek çok başarı sağlandıysa da, daha
birçok şey hâlâ yapılmayı bekliyor. Birçok ülke sorumlu mâlî politikaları benimsedi, fakat bu sorumlu mâlî politikaların dünya ekonomisindeki volatiliteye karşı ayakta kalıp kalamayacağı net olmaktan uzaktır. Dünya ticaretinin
gerçek anlamda açık olabilmesi için gidilmesi gereken daha çok yol vardır.
Birçok gelişmekte olan ülkenin, özellikle Güney Asya, Latin Amerika ve Sahra–altı Afrika’daki ülkelerin, âcilen ticarete çok daha az düşman olan hükümetlere ihtiyaçları vardır. Birçok ülke, özel mülkiyeti korumak için, iflâs sistemleri de dâhil olmak üzere, yasal sistemlerinde geliştirmelere çaresizce ihtiyaç
duymaktadırlar. Gerçekten de, birçok Sahra–altı Afrika ülkesi, çeşitli devlet
merkezli yanlış başlangıçlardan sonra, kalkınma stratejilerini yeniden düşünmektedirler. Hükümetlerinin iyi seçimler yapmaları mukadder olmaktan çok
uzaktır. Önümüzde daha gideceğimiz uzun ve zor bir yol bulunmaktadır.
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Bilgi ekonomisi (economics of information) üstüne yaklaşık yirmi yıl önce
başladığım çalışmamda, bir örnek ile yola çıktım: Birisi nasıl olur da veri bir
modeli en düşük fiyata teklif eden otomobil satıcısını bulur? Daha çok araştırma yapmaya değer mi, birisi çok daha sık aralıklarla otomobil satın aldığında,
çok sayıda potansiyel satıcıyı araştırmak için her zaman harcama yapar mı?
Ticaret ortakları, fiyatlar ve kalite için yapılan araştırmalara dâir bilimsel incelemeler artık çok sayıda yetenekli iktisat teorisyenlerinin eserleri tarafından
derinleştirilmiş ve genişletilmiştir.
Bu vesileyle, aynı tür soruları bütünüyle farklı bir piyasaya yönelik olarak
sormayı öneriyorum: İktisat bilimindeki yeni fikirlerin piyasası. Vurgulamama izin verin, çoğu iktisatçı, bu yeni fikirler piyasasına, meşgul oldukları binlerce soruna yönelik olarak yaptıkları iktisat bilimi uygulamaları için fikirler
ve yöntemleri edinmek üzere girer: Bu iktisatçılar yeni fikirlerin arz edicileri
değil ama sadece talep edicileridir. Onların sorunu otomobil alıcısınınkine yakındır: Güvenilir bir araç bulmak. Gerçekten de, genellikle, kullanılmış ve bu
suretle test edilmiş bir fikrin satın alınması ile sonuca ulaşırlar.
* George J. Stigler, “The Process and Progress of Economics,” Nobel Anma Konferansı, 8 Aralık 1982. Metnin orijinali
için bkz. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1982/stigler-lecture.pdf
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Onları çürütmek, veya doğrulamak, veya geliştirmek ya da yerinden etmek
amacıyla, bilimin yeni fikirleri üstüne araştırmayla meşgul olma gayretindeki ekonomistler, bir bakıma yeni fikirlerin hem alıcıları ve hem de satıcılarıdır. Yeni fikirleri geliştirmek ve bilimi bu fikirleri kabul etmek üzere ikna
etmek arayışındadırlar, fakat onlar aynı zamanda bilimin günümüze ait ya
da önceki fikirlerindeki ipuçlarını, ve vaatleri, ve keşifleri takip ederler. Bu
piyasaya girmek hayli masraflıdır: Yeni bir fikri, onun vaadini veya vaat
yoksunluğunu keşfedecek kadar yeterince tetkik etmek bir hayli tefekkür
ve zaman gerektirir. İktisat bilimi tarihi, ve varsayıyorum ki, her bilimin
tarihi maliyetli hatalarla doludur: Sözün gelişi, çok uzun yol kat edemeyen
ya da çok sayıda yolcuyu taşıyamayan fikirlerin maliyeti. İktisatçılar bu
sorunla nasıl ilgilenmektedir? Benim konum budur.
Bir disiplinin bilim öncesi aşamasını onun bilimsel aşamasından ayırarak
yola çıkıyorum. Bir bilim bir araya getirilmiş bir bilgi (knowledge) külliyatıdır, ve bilim adamları diye adlandırılan bir biriyle etkileşim içindeki bir
uygulamacılar grubunca takip edilir ve geliştirilir. Bu bilgi külliyatının geçerlilik kazanışı ve genişlemesi bilim adamlarının gayesidir, gerçi, elbette bu
amacın takip edilişi, karşılık olarak, bilim adamlarının arayışı içinde olduğu
itibar, ün, ve gelir gibi herhangi bir kişisel gayeye de hizmet eder. Yalnızca
tanımlar var, ama umuyorum ki zorlama veya gayritabiî tanım değiller.
Bilim öncesi aşama kısmen bilgi külliyatının eksikliğince karakterize
edilir, ancak bu, herhangi bir bilim hiçbir zaman tamamlanmış olmadığı
için, yalnızca nispî bir sorundur. Bilim öncesi aşama ayrıca yaşamlarının
büyük bir kısmını bilgi birikimine adayan etkileşim içindeki bir dizi uygulamacının yokluğu tarafından karakterize edilir, ve bu yüzden kümülatif
gelişimin yokluğu tarafından da karakterize edilir.

Bilim Öncesi İktisat: Merkantilizm
Merkantilizm diye adlandırılan büyük yazın külliyatına kısa bir zaman
harcamayı faydalı bulacağız. Bu literatür birkaç yüzyıla, İngiltere ve Batı
Avrupa’ya yayılır. Bu literatür, John Locke ve William Petty’nin suretlerini
de içeren, yüzlerce broşür ve kitabı ihtiva eder. Hemen, bu literatür üstüne çok az doğrudan bilgiye sahip olduğumu itiraf etmeliyim, zira tarihsel
çalışmamı onu takip eden dönem üstüne yoğunlaştırdım. Bununla birlikte,
merkantilizme dâir üç mühim çalışma tartışmak istediğim karakteristikler
üstünde güven verici şekilde uzlaşır. Bu çalışmalar Edger Furniss’in kitabı
The Position of Laborer in a System of Nationalism (Bir Milliyetçilik Sistemi
İçinde Emekçinin Konumu – 1920), Jacob Viner’in ünlü makalesi “English
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Theories of Foreign Trade Before Adam Smith”1 (Adam Smith’den Önce
İngiliz Dış Ticaret Teorileri – 1930), ve Eli Heckscher’in ustaca yazılmış
bilimsel incelemesi Mercantilism’dir (1934).
Her üç merkantilizm incelemesinin bir ilk özelliği neredeyse bütünüyle
bir zaman boyutundan mahrum olmalarıdır. Furniss bir yüzyıldan daha fazla
bir aralıkla yazılan iki broşüre atıflarla bir ifadeyi belgeler. İthalatın üzerinde
bir ihracat fazlasına sahip olmanın hayatî seviyede önemli olduğu şeklindeki, merkantilizmin en başta gelen doktrini üzerine, Viner 1381’de yazan
Richard Leicester’den tarif edici bir iktibaslar dizisi ile başlar. (Elbette, şayet
birisinin iktisat alanının dışına çıkmasına izin verilirse, bir ihracat fazlasının
övgü dizisine 1981’e kadar tam altı yüzyıl, ve muhtemelen 2581’e kadar bir
altı yüzyıl daha devam etmek kolay olur!) Heckscher de iki yazarın zamansal
ardışıklığını not etmeyi nadiren gerekli bulur.
İkinci bir özellik, çoğu merkantilistin kendi fikirlerini başka merkantilistlerin eserinden faydalanmak veya bu eserleri geliştirmek için herhangi bir girişimde bulunmaksızın önermiş olmasıdır. Tabiî ki, keskin tartışmalar vardı,
ama eleştiri ve yanıtların düzenli bir ardışıklık kalıbı yoktu. Bu yazılar, birisi
fark edebilir ki, neredeyse dâima özel çıkarlar için ifade edilen özetlerdi.
Üçüncü özellik, ilk ikisinin neredeyse tabiî bir sonucudur: İleri sürülen
doktrinlerin kümülatif gelişmesi yoktu. Viner’ı iktibas ediyorum:
Pek çok bakımdan, gerçekten de, merkantilist argüman daha incelikli ve ilgili hâle geldikçe, modern doktrinin bakış açısından daha itiraz edilebilir hâle geldi, ve, bullionist
doktrinlere atıf haricinde, 18. Yüzyıl’ın ilk yarısında, ticaret üstüne sıradan broşürler kitlesinin merkantilizm safsatalarına, 16. ve erken 17. Yüzyıl yazılarının yaptığından daha
aşırı ve karmaşık bağlılık gösterdiği şeklindeki tezin savunusunda güçlü bir argüman
sunulabilir… Ticaret teorisi ile ilgilenildiği sürece, oluştuğu kadarıyla söz konusu ilerleme, kendi öncülerinden daha zekice ve mantıklıca iktisadî problemleri tahlil edebilen,
ama çağdaşları üstünde belirgin bir izlenim bırakmaya veya hatta onların dikkatini çekmeye gücü yetmeyen, yalnızca ufak bir grup yetenekli yazarın sayesinde vuku buldu.2

Analiz süreci açıkça kümülatif değildi: Şayet birisi 1580 yerine 1680’de
doğmuş olsaydı, dış ticaretin incelenmesinde çok az avantaj söz konusuydu.
Şimdi, bir parça kurtarılmaya ihtiyacı olan bir iktisatçının kurtarılmasına
geçmek için hazırlıklıyım: Adam Smith. Dikkate değer sayıda ekonomist, ve
hatırı sayılır birkaç ekonomist, Smith’in birçok yetenekli öncüye sahip olduğunu, ve neredeyse bütün veya belki de tam olarak bütün fikirlerinin bu öncüler tarafından yeterince ifade edilmiş, ve bazen hayli iyi ifade edilmiş bulunabileceği gerçeğini vurgulamaktadır. Bazı ekonomistler, bu nedenle, iktisat
1

Studies in the Theory of International Trade içinde yeniden yayınlanmıştır (Harper, 1937).

2

Studies in the Theory of International Trade, s. 109.
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biliminin kurucusu unvanını, Cantillon gibi, daha önceki yazarlara vermek
ister. Bu argüman çizgisi, kanaatimce, asıl noktayı ıskalar.
Bilinen ekonomik doktrinin çok geniş ve itibar edilir bir anlatımını sağlayan
kişi Smith idi. Bu anlatımdan sonradır ki, müteakip bir iktisat yazarı için, kendi
fikirlerini genel bilgi durumunu göz ardı ediyor iken ilerletmek artık müsaade edilebilir değildir. Bir bilim etkileşim içindeki uygulamacılardan oluşur, ve
bundan sonra hiç kimse Smith’in kendisinin eserini, ve zamanı geldikçe Malthus, Ricardo, ve 19. Yüyıl’ın ilk yarısının sakini olan ekonomistler galaksisinin
eserini dürüst kalarak ihmal edemezdi.
Değişim hızlı geldi. Smith’in kendisi 1776’dan sonra herhangi bir yazarla
iktisat üstüne etkileşime girmedi, ve elbette kendi bilimsel incelemesinde
dahi önde gelen rakibi Sör James Steuart’ı kayıtsızca göz ardı etti. Buna karşıt
olarak, Essay on Population’ın (Nüfus Üzerine Deneme – 1798) ilk basımından
beş yıl sonra, Malthus, Godwin ve diğer münekkitlere cevaben aslî seviyede
önemli hata kabulleri yapıyordu. İktisat biliminin çağı başlamıştı.
İktisat biliminin dönüşümünün ne kadar yetkinleştiği bu yüzyılın başındaki bir dönem ile gösterilebilir. Öncülü Alfred Marshall’ın dünyadaki en itibarlı
kürsü hâline getirdiği iktisat kürsüsünün sahibi A. C. Pigou dışsal etkinsizlikler
(external diseconomies) teorisinin ifadesinde bir hata yapmıştı. İddia etti ki, tasarlanan bir firma, girdilerinin artan arz fiyatlarına tâbi olan bir rekabetçi endüstriye girmeyi planlarsa, bu firma sosyal bakımdan etkinsiz bir karar verebilir,
çünkü bu firma, diğer firmaların kendi girdileri için ödemek zorunda kalacakları
yükselen fiyatlara sahip endüstriye girişinin tesirini göz ardı eder. Hata, transfer
ödemelerinin sosyal maliyetlerle bir karıştırılışını içerir. Bu hata onun meşhur
incelemesi 1912 tarihli Wealth and Welfare’da (Refah ve Servet) görünmüştü.
I. Dünya Savaşı’nın yarattığı dikkat dağınıklığının ardından, önemli iktisatçılar çok geçmeden kendilerini bu soruna adadı. Dennis Robertson ve
Frank Knight tarafından iki en ünlü reddiye 1924’de geldi,3 ama asıl argüman
daha önce J. M. Clark ve Allyn A. Young tarafından yapılmıştı.4 Bu saldırılar
altında, bilginlerin en ıssızı olan Pigou bile teslim oldu. Önemsiz ekonomistlerin keşfedilen hataları bile derhal bir çürütmeyi temin ettiği zaman, bilimsel devrimin çağı zaten başlamıştı.

3 D. H. Robertson, “Those Empty Boxes,” Economic Journal, 1924; F. H. Knight, “Some Fallacies in the Interpretation
of Social Cost,” Quarterly Journal of Economics, 1924, her ikisi de Readings in Price Theory içinde yeniden yayınlanmıştır
(American Economic Association, Irwin, 1952).
4 J. M. Clark, Wealth and Welfare’in eleştirisi, American Economic Review, III, (1913), 624; ve A. A. Young, Wealth and
Welfare’in eleştirisi, Quarterly Journal of Economics, XXVII (1913), 682–84.
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İktisat Bilimi: İçinde Bulunulan Şartlara Bakan Görüş
Merkantilist politikanın siyasaları ve ekonomisi merkantilist literatürdeki
konuların belirleyicileri idi. Gerçekten de, bir disiplinin bilim öncesi çağı, bu
disiplinin içinde yetiştiği toplumun pratik kaygıları tarafından hüküm altına
alınmıştı. Bir disiplinin temel sorunlarının organize bir bilim hâline geldikten sonra dahi, içinde takip edildiği toplumun zirve sorun ve politikaları tarafından doğrudan konumlandırıldığını görmek kolay bir adımdır.
Wesley Clair Mitchell, iktisadî düşüncenin sistematik bir tarihini, her bir
neslin kendi çevresine verdiği yanıtlarla ilgili olarak sunmaya teşebbüs edecek kadar ileri gitmiştir:
Ekonomik doktrinlerin gelişiminin bir tetkikine dâir sonuçlardan birisi, büyük ölçüde, iktisadî
teorideki önemli ayrılıkların değişen cârî sorunlara verilen entelektüel karşılıklar olduğunu gösterir; Yani, iktisadî düşüncenin gelişiminde en çok anılan iktisadî teorisyenler kendi nesillerini
tedirgin eden sorunlar hakkında derin surette kaygılanan insanlar olmaktadır.

Örnek olarak Mitchell bize anlatır ki,
Malthus’un nüfus sorunu, Adam Smith’in “doğal özgürlüğün aşikâr ve basit sistemi”
kadar, cârî olayların açık ve net surette bir entelektüel yansımasıydı.
Parlamento’daki İngiliz politikası gelişiminin tasviri, Ricardo’nun bu sorunu [ülke üretiminin bölüşümü yolunun nasıl belirleneceğini] –bu sorunun önemine dâir değerlendirmesini– kendi eserinden değil, ama cârî olayları takip ederek sahiplendiğini gösterir.
Ayrıca fark edilmelidir ki, Ricardo bölüşüm sorununun ne olduğuna dâir kendine özgü
anlayışını doğrudan doğruya Parlamento içindeki çekişmeden kazanmıştı.5

Yine de, Mitchell 1870’leri ve marjinal fayda teorisinin yükselişini gördüğünde ekonomik teorinin kendisine karşılık verdiği çevresel değişimleri bulma çabasını terk etti. Bu terk edişi, kendi hipotezinin başarısızlığı değil, daha
güncel eserlerin anlaşılmasının ve bu eserlere karşı tarafsızlık göstermenin
zorluğuna bağlar.6
İktisat gibi empirik bir bilimin merkezî görevi gerçek dünyadaki olaylara
dâir genel bir kavrayışı sağlamaktır, ve nihaî olarak onun bütün teorileri ve
teknikleri bu görevin araçları olmalıdır. Yine de bu, iktisadın içinde konumlandığı toplumun çağdaş koşul ve sorunlarına cevap vermek zorunda olduğunu söylemekten oldukça farklıdır.
Şayet iktisadî yaşamın sorunları sık aralıklarla ve radikal surette değişseydi, ve aslî niteliklerinde büyük bir ölçüde devamlılıktan noksan olsaydı, bir
iktisat bilimi var olamazdı. Bir bilimin aslî bir unsuru bilginin kümülatif artı-

5

Types of Economic Theory (New York, Augustus Kelley, 1967), I, 13, 235, 236.

6

a.g.e., II, 2.
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şıdır, ve bu kümülatif nitelik, eğer her bir iktisatçı nesli bütünüyle yeni tahlil
yöntemlerini gerektiren temeli itibariyle yeni sorunlarla karşılaşmış olsaydı
doğamazdı. Sorunların ve yöntemlerin değişimi ayrıca ekonomistlerin eğitiminin altını oyar: Eğer gençler yaşlıların gözetimi altında çalışsaydı, hızlı
bir şekilde güncelliğini kaybeden şeyleri öğrendiklerine emin olabilirlerdi.
Bir bilim, bizzat varlığı için, temel ve devamlı bir sorunlar dizisini gerektirir.
İktisatta bu merkezî sorunların en temeli değer teorisidir. Değer teorisi farklı mallar ve hizmetlerin karşılaştırmalı değerlerinin nasıl tespit edildiğini açıklamak zorundadır. Bu sorun çözülünceye kadar, neyin üretileceğini ve ne kadar
üretileceğini, kaynakların çıktı menüsünün üretiminde nasıl kullanılacağını,
ve kaynaklara nasıl değer biçileceğini bilimsel amaçlarla tahlil etmek mümkün değildir. Bir değer teorisi olmaksızın, ekonomist ne uluslararası ticaret
teorisine ne de muhtemelen bir para teorisine sahip olur. Değerin bu merkezî
sorunu, birisi kentsel veya kırsal ya da tarımsal veya endüstriyel toplumlarda
değeri açıklama arayışında olsa dahi, aslî muhtevası bakımından değişikliğe
uğramaz. Gerçekten de, eğer değer sorunu, ekonomik veya politik sistemin değişikliğe uğradığı her seferinde, niteliği itibariyle değişme hususunda fazla
bukalemunvarî olsaydı, ekonomik yaşamdaki her dönem kendisine ait teoriyi
gerektirirdi, ve kısa dönemler kısa süre yaşayan teorilere sahip olurdu.
Eğer bir empirik bilim, bizzat varlığı için, bir dizi temel ve dâimî fenomeni
gerektiriyorsa, bu onun ilgileneceği yegâne fenomen türü değildir. Mütemadiyen, standart bilginin mutat bir tatbikinden daha fazlası için çağrı yapan
yeni koşullarla karşılaşacaktır. Bu yüzdendir ki, 1970’lerin enerji nöbeti iktisatçılara hayli istihdam sağladı, ama iktisat biliminde önemli değişimler için
çağrıda bulunmadı.
Empirik bir bilim çağdaş sorunlara karşı ikinci ve çok daha önemli bir ilgi
ve hevesliliğe sahiptir: Onun kabul gören teorisi zaman zaman bu sorunlarla
ilgilenebilmekten âciz kalır. İngiltere, Napolyon Savaşları zamanında hububatın uzun süreli ithalatına başladığı, ve yurtiçi üretim yeteneğini sonuna
kadar zorladığında, ekonomistler, tahılın fiyatıyla ilgilenerek, azalan verimler kanununu takdim ettiler. Bu kanunun ortaya çıkışında çevrenin bir rolünü inkâr etmek zor olacaktır. Bu teorinin orijini için de ziyâdesiyle böyledir:
Edgeworth’un ekonomik çevresine bakmak, onun 1911’de yaptığı bu kanunun
meşhur analizinin anlaşılmasında bize bir nebze dahi yardımcı olmaz. Azalan
getirilerin iktisat biliminde kazandığı önemli mevki, tam olarak, onun faydalılığının, Büyük Britanya’daki tarımın Ricardo tarafından yapılan analizi ile
sınırlı kalmaması gerçeğinden doğar.
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İktisadın çevresel sorunlara hevesliliği, günün sorunları daha âcil hâle geldikçe, doğal olarak daha tam ve daha dakik olacaktır. Karşılık, eğer iktisadî analizin ilgili parçası daha az gelişmiş ise, ayrıca daha da tam olacaktır. Makroiktisadın çağdaş olaylara hevesliliğinin adı çıkmıştır. 1930’lardaki Keynes fethi
neoklâsik teorinin bu on yılın dâimî işsizliğini izah edemeyişi gerçeğinden kaynaklandı. Bir nesil sonra, tam istihdamdan bile daha azına sahip dâimî enflasyon
Keynes’in üstünlüğüne son verilmesinde aynı şekilde belirleyiciydi. Makroekonomi iyi bir iktisadî dalgalanma teorisi üretirse ve ürettiği anda, onun çevresel
değişimlere hevesliliği keskin şekilde azalış kaydeder.
Tutarlı ve sağlıklı bir bilim hem, doğal olarak kendi toplumunun değişen
koşullarını göz ardı eden, sürekli ve neredeyse ebedî teorileri, ve hem de cârî
olayların izahı teşebbüsünde hayli zorlukla karşılaşan çözüme bağlanmamış
teorileri gerektirir. Dâimî teori tabanı olmaksızın, bilimi teşkil etmek üzere
bilginin yavaşça evrim geçiren bir külliyatı olamaz. Çözülmemiş, önemli sorunların meydan okumaları olmaksızın ise, bilim kısır hâle dönüşürdü.
Son bir gözlem: Çevresel değişimler ve iktisadî tahlildeki değişimler arasında basit veya bilinen bir bağlantı yoktur. Endüstri Devrimi esnasında, ekonomistler azalan getiriler yasasını benimsedi, fakat dünyanın o vakte kadar
gözlemlediği üretimin en istikrarlı ve kapsamlı artışını göz ardı ettiler. Son
yüzyılın hükümetlerce gerçekleştirilen büyük yeniden gelir dağılımı programları ancak yakın zamanlarda iktisadî teorisyenleri dikkatini çekti. İktisadî
teoriyi ihdas eden bilginler çalışma saatleri esnasında gazeteleri düzenli ve
dikkatli şekilde okumamaktadır.

Her Şeyi Bilen (Omniscient) Bilgin mi?
Bilim bir kez iyi kadrolara kavuştuğu, güvenli bir akademik temeli kazandığı,
ve entelektüel fikir mübadelesi için akademik dergiler, eğitimli topluluklar
ve konferanslarla teçhizatlandığında, araştırma için yeni yönelimler ve yeni
yöntemler için tekliflerin bir akımına sunulmuş olur. Gerçekten de, bilimin
kendisi yeni fikirlerin üretimini ihtimamla besler. Robert K. Merton, bilimdeki ödül yapısına dâir temel nitelikteki çalışmalarında, çok büyük bir değerin
başarılı yeni fikirlerin gelişimindeki önceliğe atfedildiğini göstermektedir.7
Ve lâkin, o an için göz ardı edilen fikirler öne sürülür. Fakat daha sonraki
bir tarihte bilim için önemli olarak kabul görürler (neredeyse değişmez şekilde, bağımsız bir tekrar keşfin ardından). Bu fenomen Schumpeter’in History
of Economic Analysis’indeki (İktisadî Analizin Tarihi) azarlamalarını tekrar ve
7

The Sociology of Science (University of Chicago Press, 1973), özellikle bölüm 14.
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tekrar ortaya çıkarmıştır. İşte, Schumpeter’in hayli doğru şekilde “kendi zamanının üstünde yazan” insanlara dâir örnekleri:
Longfield’in üstün vasfı, onun iktisadî teorinin bütününü onarmış olduğu
ve 1890’a kadar sağlam şekilde ayakta kalacak bir sistemi üretmiş olduğu
söylenerek özetlenebilir.
[John Stuart Mill] [John] Rae’nin tasarruf üzerine eserini Malthus’un nüfus üzerine eseri
ile karşılaştıracak kadar dahi ileri gitti. Ve bunların hepsi, kırk yıl boyunca iktisat üzerine en tesirli ders kitabı olacak şeyin içinde yazıldığı hâlde, Rae’yi mesleğe tanıtmak
için, veya onun kitabının diğer kısmına dâir bir merak uyandırmak için yetersiz kaldı!8

Elbette, hiçbir iktisatçının kendisinden daha görmüş geçirmiş olmadığı
Schumpeter, dâhilerin bu göz ardı edilişi eylemleri için bazı anlamlı nedenler verdi, ama bütün hepsi arasında en önemli nedeni vermekte başarısızlığa
uğradı.
Bir bilimin aktif takibinin her döneminde, yeni fikirler mütemadiyen öne
sürülür. Bu yeni fikir –mevcut bir sorunun yeni bir kavramsallaştırılması, yeni
bir yöntem, veya yeni bir alanın soruşturulması– zaman, zekâ, ve araştırma
kaynaklarının büyük bir sarfı olmaksızın, deneme olarak kabul edilebilir bir
hipotez aşamasına geçiş için, bütünü itibariyle geliştirilemez. Bu olgu I’dir.
Olgu II bu yeni fikirlerin çok büyük çoğunluğunun verimsiz çıkacak olmasıdır –aslında oldukça muhtemelen, bir dönemin bütün yeni fikirleri verimsiz
çıkabilir. Ancak bunun sonrasında, tarihin ara sıra sağladığı bilginin tamlığı
ile birlikte, bir dönemin gerçekten verimli fikirlerini teşhis edebiliriz.
Bazı insanlar zamanın yeni fikirlerinin hangilerinin yoğun keşifler doğuracağına dâir muhteşem istidatlara sahiptir, fakat hiç kimse yanılmaz değildir.
En büyük iktisatçılar bile kendilerini hiçbir yere götürmeyen bazı sorunların
peşine düşer. Hayatının son aylarında, Ricardo hâlen değerin tam bir ölçümünü belirlemeye çalışıyordu, ve bir adım dahi ilerleyemedi. John Stuart Mill ve
Leon Walras toprağın değerinde tahmin edilmeyen gelecek artışların kamulaştırılması önerisinin yayılmasına hayli enerji harcamıştı –birisinin sıfırdan
daha büyük bir beklenen değere sahip bir toplamı kamulaştırmayı önerişinin
ne ilki ne de sonu. Jevons güneş lekelerindeki dalgalanmaların ticarî dalgalanmalarda kendi izlerini bıraktığı fikrinden kurtulamadı. Büyük Pareto insanların muhtelif ürünleri tükettiği sıra sorunsalı vasıtasıyla dolambaçlı bir
yol takip etti. Bunun nedeni, bu sorunun kısmî diferansiyel bir denklemin
entegrasyon sıralaması ile bağlantılı olduğuna inanması idi.

8

History of Economic Analysis (New York, Oxford University Press, 1954), ss. 465, 496.
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Yalnızca büyük iktisatçılar değil, ama herhangi bir şeyin peşine düşen bütün iktisatçılar, geriye dönüp bakıldığında acılı bulunan zaman dönemleri
boyunca bataklık yakamozlarının peşine düşer. 1930’larda, farklı şekillerde
endüstriyel organizasyon ve kanıta dayalı mikroekonomi diye bilinen alan şu
büyük araştırma hipotezlerini sunuyordu:
1. Büyük firmaların sahipliği ile fiilî idaresi ayrıştırılmış hâle gelmektedir.
2. Ürün farklılaşması fenomeni firma ve endüstri teorisinde temel değişiklikler için çağrı yapmaktadır. (Tekelci rekabet teorisi).
3. Muhtemelen, rakiplerin davranışının bir firmanın talep eğrisinde bir
dirsek yaratmasına dâir özel bir beklenti nedeniyle, fiyatlar arz ve talepteki değişimlere karşı düşme yönünde karşılık vermez.
4. İktisatçı, iktisatçının memnuniyetinin toplum tarafından paylaşılması
gereken, bir endüstrinin tatmin edici veya alternatif olarak tatmin edici
olmayan başarı kıstaslarını inşa etmeye muktedirdir. (İşleyen rekabet
teorisi).
Bunlar sadece yeni araştırma önerileri değildi: Yeni oligopol teorilerinin
yıllık bilimsel çıktısı, iş dünyası liderlerinin kazançları ve sağladıkları araştırma malzemesi vasıtasıyla, gerçeğin araştırılması yolu ile desteklendi.
Listelediğim dört araştırma programının her biri bir hayli dikkat kazandı:
Hiçbirisi en azından beş ya da on yıl için en azından oldukça yetkin bazı iktisatçılara revaçta olan câzibesini kaybetmedi, ve gerçekten de hiçbirisi bugün ölü
bir bünye değildir. Fakat aynı zamanda doğrudur ki, onların hiçbirisi fiyat teorisinin anaakımına piyasaların ve endüstrilerin işleyişine dâir analizin düzenli
ve önemli bir parçası olarak eklemlenmiş değildir. Hayli muhtemeldir ki, birisi
Schumpeter’in bu dolambaçlı yolların bir kaçını en azından kısa bir mesafe için
takip ettiğini fark edebilir. Elbette, (tükenir kaynaklar üstüne Hotelling’in ve
optimal fiyatlama üstüne Ramsey’inki gibi) bazı önemli yeni fikirler göz ardı
ediliyordu. Hata yapmak yalnızca insana değil ayrıca bilime de özgüdür.

Bilimsel Değişimin Devamlılığı
Atasözü “tabiat sıçramalar yaparak ilerlemez” der, ve bir bilim de zaman üstünde büyük sıçramalar yapmaksızın ilerler. Bu devamlılık sıklıkla iki tür
kanıt tarafından göz önünde canlandırılır.
Robert Merton tarafından bilimin devamlılığına dâir gösterilen bir kanıt,
bir teorinin birkaç bilim adamı tarafından tekrar ve neredeyse aynı anda yapılan bağımsız keşiflerinin varlığıdır. İktisattaki popüler örnekler rant teorisinin 1815’te Edward West ve Thomas Robert Malthus tarafından keşfi, ve
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fayda teorisinin erken 1870’lerde Jevons, Menger, ve Walras tarafından yayınlanmasıdır. Her örnekte, yeni fikir tahminen iktisadın o anki gelişimine
uygundu: Rant teorisi bir gelir dağılımı teorisinin inşasına izin verdi; Ve fayda teorisi doğal olarak marjinal verimlilik teorisi ile fayda azamileştirici davranış teorisinin genelleştirilmesine yol açtı.9
Devamlılık ayrıca dâhi bir adamın, sonraki nesiller onun başarısını alkışlayacak olsa da, fikirleri için kendi çağdaşlarından kabul görme nadir olmayan
başarısızlığı fenomenini açıklamak için de kullanılır. Örneğin, Augustin Cournot Avrupa’nın önde gelen entelektüel merkezlerinden birisindeki önemli
bir bilgindi, fakat iktisatçıları 1838’de matematiksel azamî ve asgarî dereceler teorisinin iktisadî tahlilde faydalı bir araç olduğuna ikna edememişti.10
Bilimsel değişimin devamlılığının, iktisattaki önemli kavramların evriminin dikkatli bir tetkiki ile tespit edilişini daha ikna edici bulabilirdim, ancak
bu istikamet şu anki vesile için uygun görünmüyor. Candor, şu sorulara kesin
yanıtları gerektireceği için, detaylı tarihsel incelemeyi takip etmenin kolay
olmayacağını not etmeye beni zorlar: Bir bilimdeki büyük bir değişim nedir?
Bir bilimdeki hızlı bir değişim nedir?
Gery Becker bilim adamları tarafından yeni fikirlerin kabulüne karşı esaslı
bir direnişin iki tanıdık ekonomik kavram ile açıklanabileceğini ileri sürmektedir. Birisi özel beşerî sermaye kavramıdır: Yerleşik bilgin belirli bir bilgi
külliyatı üstündeki idaresi altında değerli bir sermaye varlığına sahiptir. Şayet onun bilgisi yeni bir teorinin genel kabulü ile modası geçmiş hâle getirilirse, bu sermaye azaltılmış olacaktır. Bu yüzden, yerleşik bilgin kendi kişisel
çıkarı için yeni teorilere saldırır, muhtemelen ortak bir eylemin yokluğunda
yapacağından çok daha fazla. İkinci kavram, genç bilginleri farklı teorileri radikal şekilde araştırmaktansa, yerleşik teorilerin uzmanlığını tercih etmeye
yönelten, riskten sakınmadır. Bilimsel mucitler, genel itibariyle maceracılar
gibi, muhtemelen riskten hoşlanmaz değildirler, fakat bir disiplin içindeki
bilgin kitlesi için riskten sakınma bilimsel muhafazakârlığa yönelik güçlü bir
temeldir. Özel beşerî sermaye teorisini aşağıda kendisine yöneleceğim tarihsel dönemlerde resmedilmiş bulacağız.
Hiç kimse, bir dönemin bilim adamlarından hazır ve istekli bir kabul bulacak olan, yeni bir bilimsel eser parçasının katî karakteristiği veya muhtevasını
9 Başka bir yerde, Merton’un aynı anda keşifler teorisinin alternatif bir yorumunu sundum, ki bu yorum bilimin yeni
bir fikir için “hazır” oluşunun ne kadar da aslî önemde olduğunu onun yaptığından daha çok vurguladı: Bkz. “Merton on
Multiples, Denied and Affirmed,” Transaction of the New York Academy of Sciences, 1980. The Economist as Preacher’de
yeniden yayınlanmıştır (University of Chicago Press, 1982).
10 Başka bir disiplindeki sürükleyici bir vaka incelemesi için bkz. Nicholas Fisher, “Avagadro and the Historians,”
History of Science, Haziran ve Eylül, 1982.
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tanımlayamaz. Gerçekten de, eğer başarı gösterecek teorileri teşhis etmek için
yeterli bilgiye sahip olunsaydı, bu bilgi söz konusu teorilerin keşfi ve geliştirilmesinde çok büyük bir değere sahip olurdu, ve böylece bilimsel ün için anahtar
hâline gelirdi. Bilim adamı için, böyle bir bilgi hisse senedi fiyatlarının doğru
bir tahmin yönteminden çok daha değerli olurdu! Bilimsel yeniliğin anlaşılması için böylesine değer biçilemez bir anahtar olmaksızın dahi, bir bilimsel
fikrin kendisini iktisatçıların eserine dâhil etmesinin birkaç yolunu incelemek
ilginçtir. Bu yolların ikisini üstünde çalıştığım konularla resmedeceğim.

Mücadele Olmaksızın Kabul Görmek: Bilgi Ekonomisi
Ekonomistler bir iktisadî aktörün bilgisinin kapsam ve doğruluğunun onun
davranışı ve böylece piyasaların davranışı üstüne bir tesirde bulunduğunu,
ve ekseriyetle katî bir tesirde bulunduğunu dâima bilmektedir.
Bilginin bu önemli rolünün bir çarpıcı örneği oligopol teorisince sağlanmıştır. İktisadî teorideki bilimsel bir sorun olarak, oligopol sorununun ilk
kez dile getirilişi, uzun süre boyunca kabul görme başarısızlığından az önce
bahsetmiş olduğum, Cournot tarafından gerçekleştirilmişti. Bir piyasadaki iki
rakipten her birinin nasıl davranacağının açıklanmasında, her birine diğerinin davranış kalıbı hakkındaki bir kanaati yüklemek aslî önemdedir. Cournot,
rakiplerden her birinin kendi eylemlerine karşılık olarak rakibinin hiçbir şey
yapamadığını varsaydığı şeklindeki varsayımı yaptı. Oligopolün sonraki teorilerinin hepsi, her satıcının kendi rakiplerine yüklediği davranış kalıplarına
dâir farklı varsayımlara dayandı. İktisadî tahlilin, emek piyasasının işleyişi
ve reklamların rolü gibi, bir düzine diğer alanı iktisadî aktörlerin bilgisi hakkındaki varsayımlara aynı derecede dayalı kaldı. Bu gelenekte, bir piyasadaki
bireylerce sahip olunan bilginin miktarı, ekonomik ilkelerden türetilmekten
daha ziyâde, keyfî surette ispatına lüzum görmeden kabul edildi. Genel kabul, tüketicilerin çok az, organize piyasalardaki tâcirlerin hayli çok bildikleri,
yatırımcıların ise ya ahmak veya her şeyi bilen oldukları idi. Friedrich von
Hayek tarafından yazılan güçlü ve aydınlatıcı makale “The Use of Knowledge
in Society” (Bilginin Toplumda Kullanımı)11 dahi bilginin edinilme ilkelerine
hitap etmemişti.
Fayda azamileştirici davranışın standart ekonomik teorisinin, insanların
satın aldıkları ve sattıkları fiyatlara özel dikkat ile ne kadar bilgi edindiklerinin belirlenmesi için kullanımını (1961’de) önerdim, ve bir yıl sonra bir
analiz uygulamasını emek piyasaları için gerçekleştirdim. Bu çalışmanın ikti-

11 American Economic Review, Eylül 1945.
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satçılar tarafından müteakip kabul edilişi tarihinin, kendisine dikkat çekmek
istediğim, bir ilginç özelliği vardır.
Bilgi ekonomisi üstünde çalışma önerisi derhal ve yaygın şekilde kabul
görmüştü, ve hatta bu öneri hatırı sayılır asgarî bir tartışmaya sahip olmamıştı. On beş yıllık bir süre içinde, literatür öyle kapsamlı ve bu alanda çalışan teorisyenler o kadar mühim hâle gelmişti ki, bu konuya Index of Economic
Articles’da (İktisadî Makaleler Endeksi) ayrı bir tasnif verilmiştir, ve artık bir
yılda yüzden fazla makale bu konuya tahsis edilmektedir.
Tartışmanın yokluğu kesinlikle benim incelememin nihailiğine bir övgü
değildi. Sonraki iktisatçıların çoğunluğunun yeğlediği ardışık analizden
ziyâde, sabit bir modeli seçmiştim. Bir piyasadaki iki tarafın davranışının analiz edildiği, ve ileri bir adımın atılmasının zor çıktığı, bir genel denge çözümünü sunmamıştım. Çok geçmeden yaklaşımı oligopol teorisindeki farklı bir
bilgi türüne doğru genişlettiysem de, vicdanımdaki rahatsızlığa karşın, nitelik
ve diğer değişkenlere dâir bilgi hususunda çok az şey yaptım. Teoriyi Armen
Alchian tarafından yazılan önemli bir makalece başlatılan bir literatür olan
işsizlik sorununa uygulamamıştım.12 Bütün yaptığım, birçok câzip ve önemli
sorunu içeren bir odaya açılan bir kapıyı aralamaktı.
Tartışma yokluğu, çalışmanın niteliği yerine, bu eser tarafından kendisine
meydan okunulan bir yerleşik bilimsel teorinin olmayışı gerçeğinden ötürü
idi: Gerçekte, bütün meydan okuduğum gelecek vaat eden bir konunun ihmâli
idi. Dahası, bilgi ekonomisi ekonomik analizin hayli standart teknikleri ile
çalışmak için kolay işlenebilirdi. Teori çok geçmeden sezgisel olarak veya
gözlemlenebilir surette akla yatkın sonuçları üretti. İşte, sosyalistleri bile rahatsız etmeyen bir Şikagocu teori vardı!

İhtiyaç Nedeniyle Kabul Görme: Regülasyon Ekonomisi
Regülasyon ekonomisi üstüne eserler ekonomi bilimine farklı bir istikamet
ile dâhil oldu.
Devletin ekonomik icraatlarına iktisatçıların modern dönem ilgisi Anthony Downs’un An Economic Theory of Democracy (Demokrasinin İktisadî Bir
Teorisi – 1957) ve James Buchanan ile Gordon Tullock’un The Calculus of Consent (Oybirliğinin Hesaplanışı – 1962) önemli eserleri ile tarihlendirilebilir.
Bu eserleri derin ilgi ve hayranlıkla okumuş olsam da, benim regülasyon üstüne kendi çalışmam başlangıçta farklı, daha empirik bir istikameti takip etti.
12 Information Costs, Pricing, and Resource Unemployment, Employment and Information Theory içinde, ed. E. S.
Phelps (Norton, 1970).

İktisat Biliminin Süreci ve İlerlemesi | 95

İktisadî literatürün bir incelenişi, uzun tarihe sahip alanlardaki kamu regülasyonu tesirini ölçmek üzere hiçbir ciddî meslekî girişimi açığa çıkarmamıştır: Elektrik hizmetleri fiyatlarının regülasyonu, yeni menkul kıymet
ihraçlarının Securities and Exchange Commission (Menkul Kıymetler ve Mübadele Komisyonu) tarafından gözetimi, ve Birleşik Devletler’in antitröst politikası. Bu sorunların meslektaşların ve öğrencilerin ilgili eserleri tarafından
kuvvetli bir şekilde güçlendirilen tetkiki, inatçı şekilde baştan aşikâr olması
gereken bir soru ile yüzleşmeye tedricen beni zorladı: Devlet neden regüle
edici etkinlikleri ile meşgul olmaktadır?
Cevap (en azından bir iktisatçı için), politik yaşamdaki muhtelif katılımcıların kişisel çıkarlarının sistematik tetkikinde olduğundan çok daha az, refah iktisadı kuramları veya geleneksel siyaset biliminin önerilerinde yatıyor
görünmektedir. Bu katılımcılar, emin olabiliriz ki, piyasalardaki tacirlerden
farklı kurallar ve kısıtlamalar altında faaliyet gösterirler, fakat bu, ekonomik
analizin o güçlü aracını, fayda azamileştirici davranış teorisini kullanmaya
karşı argüman ileri sürmez. İktisatçı, bir kez muhtelif eylemlerden doğan
maliyet ve getirileri teşhis edebildiğinde, bu teori ona, makul şekilde başarılı
çıkmakta olan davranışın tahminlerini yapmaya izin verir.
Bu yaklaşım pek çok ekonomiste hayli tatsız gelmiştir. Benim hocam Frank
Knight, birçok iktisatçının hâlen, politik yaşamdaki aktörlerin (ve özellikle
seçmenlerin) câhil, duygusal, ve genellikle irrasyonel oldukları fikrini paylaştığı şeklindeki inancı sıklıkla ifade etmişti. Yayınlanmamış meşhur bir konuşmada, bir hikâyeyi şu sözlerle bitirmişti: “Toplumdaki gerçek bireyin vücudundaki kargabüken özü (strychnine) gibidir, belirli koşullarda ve çok ufak
dozlarda tedavi edici, aksi durumda ve genel olarak ise ölümcül bir zehir.” Bu
iktisatçılar seçmenlerin miyop ve unutkan olduğuna, ve politik kurumların
ise kamu çalışanlarının öncelik itibariyle kendi çıkarlarını takip etmelerine
izin vermek üzere tasarlanmış veya saptırılmış olduklarına inanırlar. İktisatçıların başka ve muhtemelen daha büyük bir kısmı zıt bir nedenden ötürü fayda azamileştirici yaklaşımın tenkitçisidir: Bu yaklaşımın bir toplumun sahip
olduğu başlıca bilinçli sosyal gelişim aygıtına –yani, devlete karşı– bir saldırı
olarak ortaya çıkması nedeniyle.
Yine de, regülasyonun ekonomik teorisi esaslı bir bilimsel refahı elde ediyor. (Menkul kıymet piyasaları, nakliyat, ve meslekî lisanslama gibi) belirli
endüstrilere yönlendirilmiş regüle edici politikaların hem uygulamaları hem
de kökenlerine ilişkin bulguları önemli bir desteğe sahiptir. Emin olmalıyız ki, açıklayıcı zaferler çok kuvvetli çıkmamaktadır, ve gerçekten teorinin
kendisi hâlen nispeten ilkeldir. Yaklaşımın dikkate değer rağbet görüşü için
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asıl neden bilimsel mücadelenin temel kuralıdır: Bir teori başka bir teoriyi
yıkmak için kullanır. Bir teorinin verimliliği hakkındaki şüpheciliğin hiçbir
miktarı, şüpheci kişi regülasyonun bilimsel sorununun kendisi üzerinden başarılı şekilde incelenebileceği başka bir istikamete işaret edemedikçe, onun
kullanımını caydıramayacaktır.
Bu literatürün, teorinin genellikle kendisine bölündüğü iki sorunla ilgilenirken başarısında ilginç bir asimetri vardır: Regüle edici politikalar neden kabul
edilir ve terk edilir; ve onların tesirleri nelerdir? Ekonomistler politikaların sonuçlarının ölçümünde onların kabul edilişinin açıklanmasında olduğundan çok
daha başarılı olmaktadırlar. Açıklama, birisinin incelemek üzere bir politikanın
sonuçlarını seçebilmesidir, ve genellikle daha kolayca ölçülen sonuçlar incelenmek için seçilir. İnsanın şu soru ile karşılaştığında böyle seçenekleri yoktur:
Neden Birleşik Devletler 1890’da bir antitröst politikasını benimsemiştir?
Böylece, regüle edici politikaların tesirlerine dâir incelemeler, bu politikaların destekçilerince arzulanan tesirlerin muhtemelen gelir dağılımı üstüne
olmasına karşın, genel itibariyle fiyatlar ve üretim üstüne tesirler ile ilgilendi.
Tam silâhlı düzenleyici tedbirler kapsamlı yeniden gelir dağıtımlarını etkilemek üzere kullanılabilir, ve gelirin bu yeniden dağıtımları devlet bütçesinde
aşikâr şekilde görünmez. Örneğin, bir sahanın yeni girişlerden sıklıkla vuku
bulan hariç tutuluşu, korunan teşebbüsler için daha az üretim, daha yüksek
fiyatlar, ve daha yüksek kârlara yol verir, ve bu çıkarların korunan alanın genişlemesi ile birlikte artışına müsaade eder. Şayet bu gelir transferleri ikmal edilmemiş kanıtların ileri sürdüğü kadar büyük ise, regülasyon teorisi gerçekten
kamu maliyesinin vergi ve harcama teorisinin tam bir ortağı hâline gelebilir.

Savaşla Sınanarak Kabul Görmek mi?
Tartışmakta olduğum teorilerin hiçbirisinin bir alternatif teori ile yapılan savaşla doğrudan sınanmaya tâbi olmayışı istisna mıdır? Çok sıklıkla fikirlerin
rekabetinden söz ederiz: Bu rekabet nasıl işletilir ki?
İkisi de aynı gözlemlenebilir fenomen kütlesini açıklama peşindeki, iki
alternatif teorinin doğrudan karşı karşıya gelişi iktisatta yaygın değildir.13
(Muhtemelen böyle bir durumla mikroekonomiden ziyâde makroekonomide
daha sık karşılaşılır). Mikroekonomiden iki modern örnek iktisatçıların nadi-

13 Bir keresinde dirsekli oligopol talep eğrisi teorisi ile daha geleneksel teorilerin böyle bir doğrudan yüzleştirilmesini, bir dirseğin varlığını destekleyen hiçbir kanıtı bulamayarak gerçekleştirmiştim. Dirsekli teori meslekî çalışmadan
kaybolmuştur, ama her ders kitabında yaşamaya devam etmektedir. Bkz. “The Literature of Economics: The Case of
the Kinked Oligopoly Demand Curve,” Economic Inquiry, 1978, The Economist as Preacher’de yeniden yayınlanmıştır.
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ren eleştirel empirik sınama temeli üstündeki doğrudan rakip teoriler arasından seçim yaptığı durumu resmedecektir.
(1) Oligopolistlerce yapılan sınır fiyatlaması doktrini, bir endüstrideki firmaların, fiyatları yeni firmaların bu endüstriye girişini caydıracak veya engelleyecek bir seviyede belirleyeceğini iddia etti. Teori, potansiyel rekabet
adı altında, uzun bir evveliyata sahipti, fakat Sylos-Labini, Joe Bain, ve Franco
Modigliani tarafından açık bir formülasyona kavuşturuldu.14 Bu uyarlama
esaslı bir literatüre neden oldu, ama hiçbir zaman bu teorinin, oligopolcü
davranışın aşikâr alternatif teorilerine karşıt olarak, doğrudan bir empirik
sınaması yapılmamıştı.
(2) Dışsal ekonomilerin Pigoucu teorisine, Pigoucu teorinin geniş bir fenomenler sınıfı içindeki ekonomik aktörler tarafından ekonomik olmayan davranışı varsaydığını fiilen iddia eden Ronald Coase tarafından doğrudan doğruya meydan okundu.15 Bu meydan okuyuş bir süre için önemli sayıda karşı
argümanlarla karşılaştı, fakat bu argümanlar Coase teoremi diye biline gelen
şeyin mantığına hitap etti. Coaseci ve Pigoucu yaklaşımların açıklama güçlerine dâir hiçbir açık kıyaslama gerçekleştirilmemiştir.
Neden iktisat mesleği doğrudan bu teorileri sınamaya gayret etmemişti,
ve hatta 1930’ların ekseriyetle başarısız yenilikler olarak nitelediğim dört teorisi için de bunu yapmamıştı? Cevabın bir kısmı ekonomik teorilerin empirik sınamalarının, artan bir sıklıkta olsalar da, tarihsel olarak kıt kalmış olması gerçeğinde yatabilir, fakat bu cevabı fazla zorlamayacağım. Bunun yerine,
sınama süreci –savaşla sınanmak– farklı bir şekil kazanmaktadır.
İktisat biliminde bir teorinin iyi tanımlanmış bir uygulanabilirlik sahasına
sahip olması nadirdir. Bu uygulanabilirlik bir belirli olaylar sınıfının izahı için
yaratılabilirdi –yukarıdaki ilk örnekte, giriş mümkün iken oligopolist tarafından fiyatlama– fakat bu dâima muhtemel uygulanabilirliğin daha geniş bir sahasına sahiptir. Eğer yeterli bir ölçekte doğru şekilde ifa edilirse, iki alternatif
teori arasındaki mücadeleye karar verecek olan eleştirel bir testin teferruatı
(specification) iki teori sahasının bütün menzili üstünde nadiren mümkündür.
Ekonomistler, bu nedenle, alternatif teoriler arasında karar vermeyi, her
birini bir sorunlar dizisini incelemek üzere kullanma süreciyle seçmektedirler. Örneğin, oligopolcü fiyat sınırlama teorisi bir endüstrinin büyüme oranı
veya dikey entegrasyon fenomenini nasıl ele alır? Coase teorisi haksız fiil14 Paolo Sylos-Labini, Oligopoly and Technical Progress (Harvard University Press, 1962); Joe S. Bain, “A Note on
Pricing in Monopoly and Oligopoly,” American Economic Review, 1949; Franco Modigliani, “New Developments on the
Oligopoly Front,” Journal of Political Economy, Haziran 1958.
15 “The Problem of Social Cost,” Journal of Law and Economics, 1961.
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ler yasasının yapısını veya profesyönel sporların iktisadını nasıl aydınlatır?
Bu incelemeler teorilerin bir sınama şeklidir: Onlar teorilerin verimliliğini
(veya en azından iktisatçıların entelektüel verimliliğini) test eder, ve değişen
uygulamalar teorilerin kısmî empirik sınamalarıdır. Tedricen, konu üstünde
çalışan iktisatçılar arasında bir fikir birliği su yüzüne çıkar: Teori standart
analitik bir bünye parçası hâline gelir veya göz ardı edilerek ölür.

Sonuç
Bir bilimin yeni fikirlere açıklığını etkileyen faktörler listemiz kolaylıkla genişletilebilir.
Bilhassa, bir teori ile ortaklık kuran kamu politikası pozisyonlarının çekiciliğinin teorinin kabul edilebilirliği üstünde bir tesire sahip olup olmadığı
sorusunu tetkik etmek faydalı olabilir. Yöntem üstüne ders kitapları bize pozitif ve normatif teorileri ayrıştırma ihtiyacına dâir ders verir. İktisat biliminin
tetkiki teorilerin –varsa da– birkaçının su götürmez bir şekilde bir dizi politika
implikasyonuna yol açtığını bize anlatır. Öyleyse bilim ve politika birbirinden
ayrılmalıdır. Öyle mi? Bu ayrımın, özellikle kısa vadede, tamamlanmış olmaktan hayli uzak olduğuna inanıyorum, fakat bu konuşmam bu inancı desteklemek üzere gerekli esasa ait incelemeyi gerçekleştirmek için elverişli değil.
Tekrar, ekonomik araştırmanın kurumsal organizasyonu bir bilimin yeni
fikirlere hevesliliği üstünde potansiyel bir tesirdir. Schmoller ve Alman Tarihçi Okulu’nun güçlü kurumsal konumu, şüphesiz ki, 1870 sonrası Almanya’da
ekonomi biliminin yavaş gelişiminde bir rol oynadı. Marshall’dan Keynes’e
Cambridge Üniversitesi’nin iktisattaki hâkim rolü dışarıdan gelen yeni fikirlerin kabul görüşüne elverişli değildi. İnanıyorum ki, ekonomi biliminin merkezinin Birleşik Devletler’e kayışı, kısmen İngiliz ekonomistlerin iktisadın kantitatif empirik çalışmasını bütünüyle paylaşma başarısızlığından ötürüydü.
Bilimsel seçimin potansiyel belirleyicilerinin bu listesini genişletip, her
birini yapmış olduğumdan daha kapsamlı şekilde belgelemiş olsaydım bile,
yine de iktisat bilimindeki başarılı yeni teorilerin detaylı karakteristiklerini
size anlatmama sözümü tutmuş olurdum. Bu başarısızlıktan dolayı yakınmıyorum.
Bilimsel eserin câzibesi bir bilimin araçlarının zanaatkârvarî kullanımında
yatmaz. Cimnastikçinin fevkalâde disiplinli bedenini zor manevralarla şekillendirmesi hayranlık uyandırıcıdır, ve şüphesiz aynı şekilde, bilim adamının
disiplinli zihnini karmaşık analitik veya deneysel manevraların bir dizisi ile
şekillendirmesi de hayranlık uyandırıcıdır. Bununla birlikte, bilimsel teşeb-
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büsün büyük câzibesi, tam olarak, dünyayı anlama ufkumuzu genişletecek
olan, yeni fikirlerin spekülatif takibindedir. Bu teşebbüs zarif bir entelektüel
cimnastikçinin teşebbüsü değildir: Bilâkis, bilim adamı, sistemi veya mantığı reddeder görünen, bir fikirler veya olgular vahşi ormanına atlamaktadır,
ve genellikle yara bereden başka bir şeyle ortaya çıkmakta başarısızlığa uğrar. Araştırmanın tehlikeleri kabiliyetli bir rakibin hedefe ulaşması ihtimalini içerir, ve bu tehlike, rekabetin yetenekli ve ihtiraslı yarışmacılar için genellikle şövalyelere has kurallar altında gerçekleştirilmesi gerçeği tarafından
azaltılmaz. Yine de, yeni bilgi için bu araştırmanın nasıl ilerlediğine dâir öğrenmenin kendisi, yeni bilgi için uğraşmaya değer bir araştırmadır, ve bizler
bu araştırmanın peşini bırakmayacağız.
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* Arthur M. Diamond, Jr. “Crusade Against Complacency: George Stigler on the Economics of Science,” Metnin orijinali
için bkz. http://cba.unomaha.edu/faculty/adiamond/web/diamondpdfs/stigecs13.pdf
Bu çalışmanın daha eski bir versiyonu ilk olarak Özgürlük Vakfı (The Liberty Fund) sempozyumunda “The Legacy of
George Stigler” başlığıyla takdim edilmiştir. Yazar Özgürlük Vakfı’ndan gelen desteğe ve yine sempozyumun organizasyonundan dolayı David Levy’e şükran borçludur. Bu çalışmanın hafifçe gözden geçirilmiş bir versiyonu History of Economics Society’nin yıllık toplantılarına da sunulmuştur. Şikago Üniversitesi Özel Koleksiyonlar Araştırma Merkezi’ndeki
George Stigler’in Robert Merton’la yazışmalarına erişim izni verdiği için Stephen Stigler’a teşekkür ediyorum. Jay
Satterfield bu merkeze ziyaretimi kolaylaştırdı. Yazar, Claire Friedland, Vicki Longawa, Steve Levitt, Bryan Clarke, Gary
Becker, ve Robert K. Merton’dan gelen yorumlar için minnettardır. Angela Kuhlmann ile John Mulvey araştırma yardımı sağladılar. Cathey Webb bana Southwood Raporu’nun bir kopyasını gönderdi. Nihaî olarak, anonim bir hâkemden
gelen düşünce dolu ve yapıcı yorumları takdir ediyorum. Eğer bir sayfa referansı Stigler’in ana koleksiyonlarından
birinde yeniden basılmış olan yazılarından birine yapılmış ise, bu sayfa referansı genellikle yeniden basılmış versiyona
gönderme yapmaktadır.
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sürdüğü şeyi yerine getirdiyse, onun ekonomi mesleğinin önemini alaşağı
etmesini değil, mübalağa etmesini beklerdik. Fakat böyle düşünmek onun
telkininin ana mesajını kaçırmak olacaktır. Kendisi için, iktisatçıların politikada fark yaratıp yaratmadıkları çok önemli bir husus değildir. Kendisi için
esas önemli olan şey, inancın delile dayalı olmasıdır.1 Stigler’in makaleleri
birkaç iktisatçıyı kendi inançlarını incelemek ve belki de biraz delil toplamak
konusunda uyarırsa, onun gülümsediği hayal edilebilir.
George Stigler iktisada çok sayıda önemli katkı yaptı ve bunun karşılığında 1982 yılında Nobel Ödülüne layık görüldü. Onun iktisada olan katkılarını
özetleyen, veya bir meslektaş, editör ya da akıl hocası olarak onun kıvrak
zekâsını, veya karakterini öven birkaç makale gün yüzüne çıkmıştır. Bu makalelerin birkaçı için önemli bir kaynak Journal of Political Economy’nin Ekim
1993 sayısıydı. Bu sayı Becker, Demsetz, Friedland, Friedman, Peltzman, Rosen, Rosenberg, Sowell ve Wallis’in Stigler üzerine yazdığı makalelerin yanı
sıra, Longawa tarafından derlenen Stigler’e ait yayınların bir bibliyografyasını da içermekteydi. Moss American Journal of Economics and Sociology’nin
Temmuz 2002 sayısında Stigler üzerine çok faydalı başka bir daha kısa gözlemler koleksiyonu edite etti ve düzenledi. Katkı yapanlar arasında Friedland
(kendisi bu yorumlar derlemesinin “ilk–yazarı” olarak listelenmektedir) Goodwin, Claire Hammond, Daniel Hammond, Levy, Medema, Naples, Samuels
ve Stephen Stigler yer almaktadır. McCann ve Perlman da, esas itibariyle
Stigler’ın katkılarının tamamlayıcı bir yeniden incelemesi olmasına rağmen,
daha tarafsız bir yayım yapmışlardır.
Stigler ve onun çalışmaları bazı kabiliyetli bilginlerin yakın dikkatini çekmiş olmasına rağmen, onun bu çalışmalarının önemli bir veçhesi şimdiye
kadar hak ettiği ilgiyi görmüş değildir: Onun bilimin iktisadına olan katkıları.

1 Stigler’ın arkadaşı ve bir dönem de meslektaşı olan George Shultz (Another… 1973: 80), bir keresinde Stigler’in
bilimsel yöntemdeki önceliklerinin güzel ve kısa bir özeti olan aşağıdaki şiiri okumak suretiyle, bir ziyafetin dinleyicilerini şaşkına çevirmiştir:
Teorisiz bir gerçek,
Yelkensiz bir gemi gibi midir,
Dümensiz bir tekne gibi midir,
Kuyruksuz bir uçurtma gibi midir.
Rakamsız bir gerçek,
Trajik bir nihaî eylem gibi midir.
Fakat daha kötü olan bir şey,
Bu evrende,
Delilsiz bir teori midir.
(Bu şiir, birkaç farklılıkla birlikte, Edward Teller’ın kalemine atfedilmiştir (Johnston, 2003: 5; Memorial…2003: 3).
Schultz, Teller için bir anma töreninde bu açış konuşmasını yapmıştır).
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Stigler’in Katkısı
…sosyoloji, kendi emperyalist ünvanını, bu inceleme sahasına, sadece bilimlerin insanoğlu tarafından uygulandığı ve dolayısıyla sosyal davranışı ihtiva ettiği zeminine dayalı olarak yapıştırır. Aynı manada, bilim iktisadını bilimin ekonomik organizasyonu ve evrimi olarak tanımlamak
mümkün ve aynı derecede övgüye değer olacaktır (George J. Stigler, “Does Economics Have a
Useful Past?” [Ekonomi Biliminin Faydalı Bir Geçmişi Var mıdır?] 1982c: 112).

George Stigler, kendisini bilime ve iktisada adamıştı. Vaktiyle, her sabah
“…benim romantik destanımın bir kıtası, Bilim Bir Erkeğin En İyi Arkadaşıdır”
şiirini yazdığı şakasını yapardı (1984: 34). Stigler, belki de metodolojik tartışmaların faydasızlığına olan genel inancı nedeniyle, ekonominin bir bilim olup
olmadığı çekişmesine girme zahmetine katlanmadı. Fakat iktisadın bir bilim
olduğu görüşü onun çalışmalarına nüfuz etmektedir, örneğin otobiyografik
bir denemede kendisiyle ilgili bir tartışması, doğal bir biçimde genel olarak
bilim adamları hakkındaki yorumlardan, özel olarak iktisatçılar ve ardından da
çok özel olarak, kendisi hakkındaki yorumlara doğru akmaktadır (1986: 93–95
ve diğer yerlerde).
Ona göre (1982c: 112) bilim adamlarıyla ilgili bilimsel incelemeler çoğunlukla iktisatçılardan ziyade sosyologlar tarafından gerçekleştirilmektedir
–“bilim sosyolojisi” adında sosyolojinin organize bir alt disiplini vardır, fakat
“bilim iktisadı” adında iktisadın organize bir alt disiplini yoktur. Stigler bu
boşluğun talihsiz olduğunu düşünmüştü ve zamanının ve enerjisinin önemli
bir kısmını bu boşluğu doldurmaya yardım etmek için harcamıştı.
Bu, onun, sosyologların, özellikle de Columbia Üniversitesi’nden eski meslektaşı Robert K. Merton’un çalışmalarına değinmesiyle ve bu çalışmaları kullanmasıyla tutarsız bir durum değildir (örneğin, Stigler, 1982c; 1980; 1983:
535). Merton’un çalışmalarının bazı nedenlerden dolayı Stigler’in ilgisini
çekmiş olduğunu umuyoruz. Bunlardan biri Merton’un sıklıkla bilim adamlarının davranışını ve bilimi etkilemede ekonomik kısıtlamaların önemini
tartışmış olmasıdır. Merton, bilim hakkındaki tezinde (1957, 1970), bilimde,
incelenecek problemlerin seçimini ekonomik mütalaaların etkileyebileceğini, fakat böyle bir etkiyi üretilen bilimin temel içeriğine kadar genişletmeye
gerek olmadığını öne sürmüştür. Daha sonraki bir çalışmada Merton, çoğu
iktisatçıya hoş gelen bir argüman sıfatıyla, bilim adamlarının motivasyonu
olarak kıdem rekabetine vurgu yapmıştır (1973c). Merton’un çalışmasının
Stigler’a hoş gelmesinin ikinci bir nedeni, Merton’un Stigler’ın savunduğu
bilim incelemelerinde aynı tür geniş istatistikî çalışmalara değer vermesi ve
bu çalışmaları ifa etmesidir. Nihayetinde, Stigler, Merton’un ironik ve keskin
zekâsında hoş bir ruh bulmuş gibi gözükmektedir (örneğin, Merton, 1985).
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Stigler ile Merton arasındaki ilişkinin bir delili onların mektuplaşmalarından toplanabilir, ki bunlar, hâlihazırda Şikago Üniversitesi’nde Regenstein
Kütüphanesi’ndeki Stigler arşivlerine ait bir dosyada, izinle elde edilebilmektedir.2 Merton’un mektupları genellikle Stigler’inkilerden daha uzun ve daha
coşkun olmasına rağmen, genel olarak, bir kimse dosyadaki mektuplardan,
karşılıklı etkiyi, kıvrak zekâyı ve saygıyı hisseder.3 Stigler’in bilim sosyolojisi hakkında Merton’un oldukça uzun bir mektubuna verdiği kısa bir cevapta
(22.06.1972), “bu büyük alanda ben sizin görüşünüze diğer hepsinin üstünde
değer veriyorum ve mektubunuzu aziz tutuyorum” diye yazmıştı. Merton’dan
gelen daha sonraki bir mektup (14.02.1983) Stigler’in Nobel Ödülü konuşmasını nezaketle övmektedir (1983): “Bilim tarihi ve sosyolojisinin savunması
daha önce kesinlikle sizin Nobel konuşmanızda olduğu kadar öğretici ve zarafetle yapılmamıştır –ve kesinlikle daha önce hiç böyle muhteşem bir fırsat
da olmamıştır.”4
2
Hâlihazırda, Stigler’in arşivlerine giriş onun Şikago Üniversitesi’nde istatistik profesörü olan oğlu Stephen
Stigler’den izin alınmasını gerektirmektedir. Bu yazışmalar Stigler’den Merton’a mektupları ve Stigler’in Merton’a
mektuplarından bazılarının kopyalarını içeren bir dosyadadır. Robert Merton arşivleri Columbia Üniversitesi’nde erişilebilir olduğu zaman, bu yazışmaların daha eksiksiz bir görüntüsüne erişilebilir. Merton’un sahneden çekilmesinden
(23.02.2003) sonra sadece kısa bir süre geçtiği için, onun mektuplaşmasına ait dokümantasyonun henüz erişilebilir olmaması beklenmedik bir durum değildir. Tarafıma gönderilen 22.01.2004 tarihli bir e–postada, Columbia Üniversitesi
Nadir Kitaplar ve Elyazmaları Kütüphanesi’ndeki Elyazmaları Sorumlusu Bernard R. Crystal, Merton arşivinin kullanıma
hazır olma zamanının muhtemelen en azından Mart 2004’e kadar bilinmeyeceğini ifade etmiştir.
3
Dosyada Stigler’ın daha uzun mektuplarından biri (29.10.1979), Merton’un, finans profesörü (ve Nobel Ödülü
sahibi) oğluyla birlikte tasarladığı fakat asla yayınlamadığı, bilimde problem tercihinin ekonomik modelini hedefleyen
ilgi uyandırıcı bir yazı hakkında yorum yapmaktadır. 1989’da Şikago sosyoloğu James Coleman tarafından kurulan
disiplinler arası dergi Rationality and Society’nin ilk yayıncı reklamlarında, Merton ve Merton’un çalışması yakında çıkacaklar arasında listelenmiştir. Kısmen bu bilgiye dayalı olarak dergiye abone oldum ve bu çalışmanın hiç basılmaması
nedeniyle hayal kırıklığına uğradım. Yaşça daha büyük olan Merton’a yazdım ve kendisi bana nazik bir davranışla 1982
tarihli müsveddenin bir kopyasını gönderdi. Makalenin basımındaki uzun gecikmeyle ilgili bir soruya cevaben Robert
K. Merton bana şu güvenceyi verdi (29.01.1994): “… ne babamın ne de benim bu parça hakkında bir fikir değişikliğimiz
oldu. Muhtemelen, dediğiniz gibi, ortak zamanımızın pek olmaması, anlamsız bile olsa, başlıca nedendir.” Kendisi, babasının, son kitabının (Merton ve Barber, 2004) basılmadan önce 40 yıl boyunca işlemden geçmesinin gösterdiği gibi,
bir mükemmeliyetçi olduğuna vurgu yaparak, şu şekilde bağlar: “Ben müsveddenin 1982 ve sonrasında basılacak şekilde tamamlanacağı ümidini taşıyordum.” Stigler’in 29.01.1979 tarihli mektubu çalışmanın gayesi hakkında istekliydi,
fakat onun sınırlamalarını not etmekten çekinmedi. Onun hevesli ilk yorumu şuydu: “…model büyüleyici bir probleme
değinmektedir –modeliniz bilimsel önem ile beklenen önceliğin ortak ürününü maksimize etmek için mi seçilmişti?”
Ve mektubunun sonunda, Stigler “bu çalışmanın devamını görmeyi istiyorum” demektedir. Sınırlandırmalar açısından,
Stigler, Merton’ların “formülasyonunun, alanın literatürü tarafından açık problemler veya en azından makul derecede iyi tanımlanmış problemler denilebilecek şeylerle ilgili olduğunu” öne sürer. Öyle gözüküyor ki, Stigler, Merton’un
modelinin “üstü kapalı problemlere –önemli fakat alanın bilim adamlarının bihaber oldukları problemlere”– daha az
uygulanabilir olduğuna inanmaktadır. Kendisi şu sonuca ulaşır: “kritik sual, başka birinin bunu ilk olarak başarıp başarmayacağından ziyade, araştırılan problemin şu anda tutarlı bir şekilde ifade edilip edilemeyeceği ve çözülebilir olup
olmadığıdır, ki buna karşın sorunların bu sınıfında sizin modeliniz yine de doğru kalır.” Bu yorumlar, Stigler’in kendi
Nobel Ödülü konuşmasında (1983) beyan ettiği, iktisatta çoğu ilerleme iyi tanımlanmış bir problemi çözmedeki rekabet yoluyla olmaktan ziyade yeni bir (ya da daha önce ihmal edilmiş) verimli inceleme alanını teşhis etmek suretiyle
meydana gelir, şeklindeki görüşünü tamamlayıcı niteliktedir.
4 Merton’un Stigler’a mektubu hem cana yakın hem de dokunaklı olarak okunabilir, çünkü eğer sosyolojide bir Nobel
Ödülü olmuş olsaydı, Robert K. Merton’un bu ödülü kazanan biri olmuş olacağı varsayılabilir. Merton 1957’de Amerikan
Sosyoloji Derneği’nin Başkanı olmuştu ve 1994’te Ulusal Bilim Madalyası kazanan ilk sosyolog olmuştu. Onun ölümünden sonra Amerikan Sosyoloji Derneği’nin web sayfasında, kendisi “20. Yüzyıl’ın en etkili sosyologlarından birisi…”
olarak tanımlanmıştır (Kaynak: Robert, 2004).
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Eğer Stigler’in bilim iktisadına olan katkılarını geniş biçimde düşünürsek,
o zaman, biz, kendisinin yaptığı gibi, onun iktisat biliminin ekonomisi hakkındaki çalışmalarının çoğunu hesaba katacağız. Geleneksel olarak, bu çalışmaların çoğu iktisadî düşünce tarihinin bir parçası olarak sınıflandırılmıştır.
Fakat o, bilimin nasıl ilerlediği ya da ilerlemediği hakkındaki genel tezlere
değinmeye çalıştığı için, geleneksel iktisadî düşünce tarihinden farklıdır.5
Örneğin, Stigler’in “Does Economics Have a Useful Past” (İktisadın Faydalı
bir Geçmişi Var mıdır?) adlı çalışması, geleneksel olarak iktisat tarihi alanının takibe değer olmadığını iddia ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Fakat bana
göre, bu çalışmaya ait daha derin bir argüman, iktisadî düşünce tarihinin
geleneksel nedenlerden dolayı takibe değer olmadığı, fakat onun eğer bilim iktisadındaki önemli hipotezleri test etmek için bir veri tabanı sağladığı düşünülürse, takibe değer olduğu yönündedir.
Stigler’in bu alandaki katkılarının neredeyse tamamı şu ya da bu şekilde
empiriktir. O ekseriyetle hipotez öne sürmek için temel iktisat teorisini kullanmaktadır ki, kendisi daha sonra bunları, karakteristik olarak bir ya da daha
fazla iyi çalışılmış vaka incelemesiyle test etmektedir. Önemli hipotezleri
test eden vaka incelemelerine ilâveten, kendisi bilim iktisadındaki hipotezlerle ilgili sistematik istatistikî çalışmaları da savunmuş ve bazen de üretmiştir.
Stigler bilim iktisadıyla ilgili çok sayıda “büyük soru” sormakta ve kanıt sunmaktadır. Kendisi, geçmişteki dirsekli talep eğrisi makalesinde (1978)
“hayır” ve Nobel konuşmasında (1983) “evet” diye cevap vererek, bilimin ilerleyip ilerlemediğini sorar. Yine o, (çok sayıda şartla birlikte) “hayır” cevabı
vererek, bir şahsın hayatına ait biyografik sınırlamaların onun bilimini etkileyip etkilemediğini sorar (1982j). Hadiselerin bilimi etkileyip etkilemediğini sormakta ve hadiselerin, incelenen problemleri etkileyebildiğini, fakat
problemlerle ilgili ulaşılan sonuçlar üzerine daha az etkisi olduğunu söylemektedir (1965b). Başarılı bilim adamının karakteristikleri hakkında sorular
sormakta ve başarılı olanın, sadece özgünlüğe değil aynı zamanda iddiaları
tekrarlamada ve abartmadaki ısrar (conviction) ve enerjiye de sahip olduğu
sonucuna ulaşır (1965: 5–6).
Stigler’in bilim iktisadına olan katkılarını sıralamak, zaman alsa da, konuyla
ilgili tezler, hipotezler ve empirik deliller için onun yazılarını seçip ayıklamak
gibi açık bir görev konumundadır. Ancak bu vazife göründüğünden daha zordur, çünkü Stigler önemli meseleler hakkında sık sık tutarsız iddialarda bulunmaktadır. Bu kısmen, uzun ve üretken bir hayat boyunca, onun bazen bir
5
Stigler, zamanının bir bölümünü daha geleneksel iktisadî düşünce tarihi konularına da harcamıştır; Büyük
iktisatçıların gerçekten ne demek istediklerini yorumlamayla ve genellikle başka birine atfedilen bir gerçeğin keşfinde
gizli selefleri bulmayla da uğraşmıştır.
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şey öğrenmiş olmasından ve bir şey öğrenmenin ara sıra insanın düşüncesinin
değişmesini gerektirmesinden dolayıdır. Tutarsızlıklar kısmen de onun, iktisatçıların, argümanları hem bir taraftan hem de daha sonra diğer taraftan görmeye yönelik açık eğilimlerini paylaşmasından dolayı olabilir. Nihaî olarak,
tutarsızlıklarının bir bölümü de onun ara sıra şeytanın avukatı olarak –şaka
olsun diye ve mahmur bir kayıtsızlığa karşı atılan bir tokat olarak– yazdığı
yazılardan dolayı olabilir. Stigler’in Viner6 için söylediği şey kendisi hakkında
da söylenebilir:
Vinercı yaramazlığı gidermek gerçekten de o kadar kolay değildir, fakat bir kimse bunun esasında entelektüel kayıtsızlıkla başa çıkmaya yönelik ciddî bir teşebbüs olduğunu idrak ettiği
zaman, en azından bu yaramazlığın yolundan uzak durmayı deneyebilir (1963: 23–25).

Stigler, birkaç önemli meselede onu bir konuma yerleştirmekte zorluk çekmemizden muhtemelen çok rahatsız olmayacaktır. Kendisi, akıl hocası Frank
Knight’la7 olan ilişkisini anlatırken, Knight’ın arkadaşlarına ve öğrencilerine
kalan mirasının, spesifik önermeler ve hatta metotlardan ziyade temel entelektüel değerlerden biri olduğunu öne sürer (1986: 95–98 & 110). (Örneğin,
Knight, Stigler’in şampiyonluğunu yaptığı istatistikî teknikler hakkında bir
hayli şüpheciydi). Stigler bize “… eğer biz öğrencilerimizi gerçekten sadık talebeler olacak şekilde eğitebilseydik, bilimsel ilerleme beklentisi solgun olurdu” demektedir (1986: 110).

Bilim Adamlarının Amaçları ve Bilimsel Kurumların Etkinliği
Hakkında Stigler
Bilim iktisadının önemli bir meselesi bilim adamlarının neyin peşinde oldukları sorusudur. Stigler’in resmî pozisyonu, Becker’la birlikte kaleme aldığı
“De Gustibus Non Est Disputandum” (Zevkler Tartışılmaz) isimli tartışmalı
yazısından anlaşıldığı üzere, herkesin aynı fayda fonksiyonuna sahip olduğu
yönündedir, ki bu bilim adamlarını da kapsar. Tartışmalı önerme tüm insan
değerlerinin evrensel olduğudur.
6 Jacob Viner, Frank Knight’la birlikte, Şikago Üniversitesi’nin önde gelen öğretim üyelerinden biri iken, Stigler ve
onun sınıf arkadaşı Milton Friedman lisansüstü öğrencileri idiler. Belki de o, iktisadî düşünce tarihinde en çok uzun–
dönem ve kısa–dönem ortalama maliyet eğrileri arasındaki ilişkiyi tartışan yazısıyla tanınmaktadır. Frank Knight sık
sık Stigler’in birinci “akıl hocası” olarak görülmesine rağmen, Gary Becker (1993: 761) “Viner, mikroiktisat teorisinin
empirik uygunluğuna ve bir teoiriyi tarihsel ve diğer empirik kanıtlarla test etme gereği üzerine vurgu yapmak yoluyla,
daha büyük bir uzun dönem etkiye sahip olmuş olabilir” demektedir.
7 Knight’ın, daha sonra Risk, Uncertainty, and Profit (Risk, Belirsizlik ve Kâr – 1921) başlığıyla yayımlanan doktora tezine, sonuçlara ait olasılıkların bilinir olduğu “risk” ile bu tür olasılıkların bilinemez olduğu “belirsizlik” arasında yaptığı ayrım nedeniyle hâlen gönderme yapılmaktadır. Daha geniş olarak, bu çalışmaya girişimcilik ve rekabet
tartışmasından dolayı başvurulmaktadır. Güzide bir öğrenci grubu Knight’ın zor, ancak teşvik edici ve ilham verici bir
öğretmen olduğunu keşfetmişlerdir. Onlar Knight’ı, belirli bir ekonomik doktrin konusunda, onun entelektüel sorgulamaya olan bağlılığından daha az hatırlamaktadırlar. Stigler, Knight’ın rehberliği altında tezini tamamlayan sadece
birkaç öğrenciden biriydi.
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Fakat Stigler, başka yerde, Knight’a yaptığı övgüde görüldüğü gibi, bilim
adamları ya da en azından bazı bilim adamları farklıymış gibi yazar. Knight’a
olan övgü, Knight’ta, Stigler’in en takdire şayan ve en imrenmeye değer bulduğu şeyi açıklar:
Onun etkisinin büyük bir kaynağı kendisini bilginin peşinden koşmaya adamasındaki saflıktı.
Frank Knight, emsalini hiç görmediğim bir ölçüde, hakikate samimî bir bağlılık duygusunu yansıtmıştır. Bu haşin hanıma hizmet tehlikeli ya da zahmetli olduğu zaman bile, hizmet edilmelidir. Hiçbir otorite meydan okunamayacak kadar aziz değildir: Knight, Cebrail’e onun Horn’unun
ayarlanmaya ihtiyaç duyup duymadığını söylemeye tereddüt etmeyecektir. Hiçbir çağdaş tutku
eleştirel inceleme ve genellikle de kusurların açığa vuruluşundan kaçınabilecek kadar güçlü değildir. Yanlış fikirler üzerinde ısrarcı olan saygı değer bir meslektaşla bile tartışılması gerekir.
Menfaat (expediency) uzlaşmaları açıkçası bu bilim adamlarının dünyasına yabancıydı: Böylece, onun mensubu olduğu siyasî partiyi sormak saçma sapan bir soru olacaktır, çünkü partilerin
hiçbiri onun bu tutumundan bir zerreye bile sahip değildir (1973a: 518–19).

Stigler’in Knight’ın sahip olduğu kadar beliğ bir öğrencisi olsaydı, Stigler
hakkında, Stigler’in Knight hakkında söylediklerinin çoğunu o da söylerdi.
Stigler’in kendi kariyeri boyunca, hakkında farklı görüşler beyan ettiği diğer bir mesele, iktisatçıların, siyasî pozisyonları ve kurumsal reformları ne
ölçüde savunması gerektiğiyle alâkalıdır. Yine Knight’a özenerek, çoğu zaman,
bilim adamlarının pratik işlerden ayrılmasını savundu (bkz. Friedman, 1993).
“Do Economists Matter?”da (İktisatçıların Önemi Var mıdır?) iktisadın hükümet politikası üzerine bir etkiye sahip olmadığını bile öne sürmüştür (1982b).
Fakat bu, kendisini, yanlış yola sapmış olarak gördüğü politikalar hakkında
yorum yapmaktan alıkoymamıştır. Meşhur bir örnek, II. Dünya Savaşı sonrasında ABD’de kira kontrollerine itiraz eden, Milton Friedman’la birlikte çıkardığı broşürdür (Friedman ve Stigler, 1946). İyi bilinen başka bir örnek, onun
kariyerinin hem erken hem de geç dönemlerinde asgarî ücretlere8 karşı çıkmasıdır (1946; Raisian ve Stigler, 1988).
Bilimle daha spesifik biçimde ilgili olarak, Stigler, bilimsel kurumların
(özellikle ABD’de) rekabetçi olduğuna ve rekabetin en iyi teorileri ve en iyi
bilim adamlarını, yine özellikle ABD’de, belirleyebildiğine inanmıştır (1988b:
85–86). Memoirs’inde Şikago sosyoloğu Joseph Ben-David’in çalışmasına genel referansla onun bilimin rekabetçiliğine önemli bir delil sağladığını ifade eder, ve daha eski çalışması olan “Ekonomi Biliminin Faydalı Bir Geçmişi
Var mıdır?”da (1982c: 117), Ben-David’in Amerikan medikal araştırması incelemesine (1960) özel bir atıf yapar. Orada Stigler bir dipnotta şu alıntıyı ya-

8 ABD’de asgarî ücret kanunları kanun kapsamındaki çalışanlara hükümetçe belirlenen minimumdan daha az ödeme yapılmamasını emretmektedir. ABD’de federal olarak emredilen ilk asgarî ücret 24 Ocak 1938’de yürürlüğe girdi
(History: 2004). İktisatçılar asgarî ücretlere, bu politikanın özellikle yoksullar arasında işsizliği artırdığı gerekçesiyle,
sık sık karşı çıkmıştır.
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par: “Neticeyi kanıttan daha uygun buluyorum –medikal keşiflerin sayısındaki
uluslararası farklılıklar (Ben-David’in temel bağımlı değişkeni) belki de tıbbî
ve onunla ilgili eğitim derecelerine sahip olanların sayısıyla daha iyi açıklanabilir.” Dolayısıyla, Stigler’in belki de bilimsel kurumların etkinliğine olan
inancı, bu kadar çok değer verdiği sistematik kanıt türünden daha çok, nedensel empirizm üzerine dayalıydı.
Akademideki elitlerin kendi statülerini liyakatin önemli olduğu rekabetçi
bir süreç yoluyla kazandıklarına inanmaktaydı:
Önemli okulların mezunlarının ulaştığı başarının sadece aynı okul mezunlarının birbirini kollamaları sayesinde olduğunu düşünmüyorum. Göze çarpan çalışmalar yapmış bir kimsenin, başka çok
az özelliği olsa bile… güçlü talebi vardır (1988b: 36).

Kendisi açıkça çelişkili delillerle ilgilenmekte zekiydi. İktisadî düşünce tarihçileri, keşifte bulunduğu için itibar verilenlerden önce “olayı doğru anlayan” çok sayıda iktisatçıyı tanımlayabilir. Bizzat Stigler, Merton’un çarpanlarıyla ilgili yazısında, iktisatta orijinal kâşiflerin çağdaş iktisatçılar tarafından
tanınmadığı yedi keşif örneği vermektedir. Bu vakalar ve özelde de Gossen’in
marjinal fayda teorisi tahminiyle ilgili meşhur örneği hakkında yorum yaparak, Stigler şunları söyler:
Bir teorinin daha erken ve geçerli bir ifadesi sağır kulaklara ulaşırsa, ve daha sonraki bir yeniden ifade bilim tarafından kabul edilirse, bu, bilimin fikirleri o anki durumuna uyduğu zaman
kabul ettiğine kesinlikle delalet eder. Alman Tarihsici İktisadı’nın zirvesinde yazan Gossen açıkçası kendi bilimsel çevresiyle uyumsuzdu. İrlanda’da Longfield ve Almanya’da von Thunen, ne
Alman ne de İngiliz iktisat biliminin kendisine hazır olduğu, bir marjinal verimlilik teorisi ortaya
koymuşlardı. Ve aynı şey Slutzky, Cournot ve diğer başarısız kâşifler için de geçerlidir (1982h:
102).

Stigler’in oğlu Stephen, bu gözlemi bir kanun seviyesine bile yükseltmiştir: Bilimde hiçbir kanuna onu keşfeden bilim adamının adının verilmiş olmadığını söylemiştir (1980, 1982). Böyle bir delil Stigler’in bilimde liyakatin
ödüllendirildiği iddiasıyla tutarsız gözükmektedir. George Stigler’in cevabı,
bilimsel erdeme layık olmak için, sadece gerçeği keşfetmek değil, fakat onu
büyük bir enerjiyle abartmaya ve satmaya da gerek olduğudur. Eğer bir bilim adamı kendi katkısını “satmakta” başarısız olursa, o zaman bu, bilimsel
kurumların kabahati değil, bilim adamlarının hatasıdır. Stigler’in elitlerin
dâima (ahbap–çavuş bağlantılarının aksine) liyakati seçtikleri iddiasının kesinlikle dairesel olduğunu, çünkü (çok gerektiğinde) Stigler için liyakatin
elitler tarafından kabul edilme olarak tarif edildiğini belirtmek gerekir. (Eğer
siz elitleri ikna edemezseniz, bunun sebebi elitlerin bilimsel bir ilerlemeyi
idrak edememesi ve ödüllendirmemesi değil, sizin enerjinizin ya da satıcılığınızın yetersizliğidir).
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İyi bilinmektedir ki (ya da en azından yaygın olarak kabul edilmektedir ki),
seçkin bilim adamları, daha az tanınan bilim adamlarının eserinden daha düşük nitelikte çalışmalar yayınlamakta başarılı olacaklardır.9 Merton buna ve
onunla ilgili olguya Matthew Etkisi demektedir (1973a). Bu, bilimsel kurumların bir başarısızlığı gibi gözükecektir. Fakat ben zamanında Stigler’in, dergi
editörlerinin, büyük bir zihnin hatalarının bile okumaya ve anlamaya değer
olması ve bunların büyük bir zihnin nasıl düşündüğüne dâir kanıt sağlaması
nedeniyle, optimal olarak davrandıklarını söylediğini işitmiştim.
Stigler çoğu akademik kurumun hizipçiliğini itiraf eder. O Babbage’den
harika bir parça aktarır ki, onun sonucu liyakat sahibi her kimsenin Royal
Society’da üyelik için “gruptan uzaklaştırılmada (black–balled) güzel bir şansa” sahip olduğu yönündedir. Stigler’in bu parçaya cevabı şu şekildedir:
Babbage’nin konuya olan ana (orijinal olmayan) katkısından anladığım üzere, iddia edilen şey
görmüş geçirmiş organların her birinin kendi varlığını sürdürebilen bir hizip tarafından çalıştırıldığıdır. Bunun böyle olduğuna ve kendilerinin varlığını sürdürmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Özel mülkiyet sadece kumu altına döndürmez, fakat aynı zamanda komite toplantılarını
ve dergi yayımcılığını kariyere de çevirir. Babbage’nin bu vaziyet-i hâlden duyduğu şiddetli
memnuniyetsizlik Ambrose Bierce’nin görev başındaki kişi (incumbent) sözcüğünün tanımını
anımsatmaktadır: Dışarda görev bekleyenlere (outcumbent) karşı en canlı çıkara sahip olan
bir şahıs” (1988b: 118).

Bu “görev bekleyenler” için, kıskançlığın kendi varlığını sürdüren grupları
eleştirmenin tek motivasyonu olduğunu ima eden, nihaî cümlenin oldukça
kendini beğenmiş bir anlamı vardır. Ve “özel mülkiyet” tümcesi ne manaya gelir? Görev başındakiler profesyonel örgütlerde ve dergilerdeki mülkiyet
haklarını elde mi tutarlar? Ve girişin, görevdekilerin kitlesel hükümet sübvansiyonuyla sınırlandırıldığı akademik kurumlarda, görevdekilerin kurumlarındaki mülkiyet hakları ille de akademik kumu altına mı çevirir (en azından altın kişisel olarak görev süresi ve maaş artışları elde etmekten ziyâde,
sosyal olarak doğrunun yüceltilmesi açısından ölçülürse)?
Stigler iddia eder ki, bilim adamlarının yeni teorileri eski teorilerden çok
daha fazla dikkatle tetkik etmelerinin nedeni, eski teorilerin uzun ömürlülüğünün, şayet bu eski teoriler kolayca çürütülebilmiş olsalardı, birisinin onları
çürütmekten çok büyük ekonomik kazanç elde edebileceğini ima etmesidir.
Fakat başka bir yerde, Stigler, uzun zaman dönemleri boyunca meslek erbabının bile yanlış olan biçimlendirilmiş gerçeklere inanmakta ısrarcı olduklarını
belirtir. Bazen bu, sözde bir gerçeğin, tanınmış ve açık konuşan bir iktisatçı
9
Ben Şikago’da bir lisansüstü öğrencisi iken, ortalıkta Amerikan Economic Review’ün o zamanki editörü George
Borts’un, bir zamanlar Harry Johnson’a, kendi elinden geçen büyük araştırmaların miktarına şaşırdığıyla övündüğü
yönünde bir söylenti dolaşmaktaydı. Johnson’ın meşhur cevabı, eğer öyleyse, belki de Borts’un onlardan bazılarını ara
sıra yayınlaması gerektiği yönündeydi.
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tarafından kesin biçimde aksinin kanıtlandığı durumlarda (dirsekli talep eğrisi durumunda olduğu gibi) bile vuku bulmuştur.10 O sıralarda kurumlar optimal çalışıyorlar mıydı? Firmalar durumunda, rekabetin temelini oluşturan
hayatta kalma ilkesi buraya da uygun düşmekte miydi? (Ya da Adam Smith
ve diğerleri tarafından inanıldığı gibi, akademik fon sağlamanın sonuçlardan
ayrılması önemli bir gevşeklik meydana getirir mi?).
Ve Stigler’in ekonominin aşırı matematikleştirilmesini nükteli ve genellikle de kibarca11 eleştirmesi bilimsel kurumların rekabetçi, etkin ve optimal
olduğu şeklindeki görüşüyle uyumlu mudur? Benim en sevdiğim pasajlarından birinde Stigler şöyle yakınır:
…profesyonel iktisat daha karmaşık hâle geldikçe ve onun uygulayıcıları, anlaşılması zor aygıtları
giderek daha fazla kullandıkça, iktisatçıların öteki entelektüellerle iletişim kurma kabiliyetinde
gerileme olmuş gibi gözükmektedir. Bir yüzyıl kadar önce iktisat üzerine bir inceleme “Ekonomi
hayatın sıradan işi içinde insanoğlunun incelenmesidir” gibi bir cümleyle başlamıştır. Bugün ise
başlangıç ekseriyetle şöyle olmaktadır: “Bu kaçınılmaz uzun inceleme, fayda fonksiyonunun ikinci
türevlerinin sonsuz sayıda fasılalara (discontinuities) sahip olduğu bir ekonominin tetkikine tahsis edilmektedir. Problemi yönetilebilir tutmak için, her bir bireyin sadece iki malı tükettiğini ve
Robertsoncu bir haftadan sonra öldüğünü varsayıyorum. Topoloji gibi, sadece en temel matematiksel araçlar sürekli olarak kullanılacaktır” (1984: 153).

Tabiî Stigler’in kurumsal reforma yönelik isteksizliğine karşı–örnekler de
vardır: Mesela, o, raporların teslim hızına dayalı bir hâkem raporları ödeme
sistemi başlatarak, Journal of Political Economy’nin yönetiminde mütevazı bir
reform gerçekleştirmiştir.12 (Müşevviklerle ilgili daha derin bir analiz, üreti10 Berle ve Means’ın (1983) iddiaları üzerine Friedland’la yazdığı çalışmasında, yazarlar birçok yönden dirsekli talep eğrisi durumu için tamamlayıcı olan başka bir örnek sağlamaktadır. Bir empirik analiz güç gösterisinde, Stigler
ve Friedland, sadece Berle ve Means’ın zamanında kolayca elde edilebilir olan verileri kullanarak, Berle ve Means’ın
çok hissedarı olan şirketlerin kârı maksimize etmedikleri şeklindeki merkezî mesajı için çok az delil olduğunu ortaya
koymuşlardır. O andaki iktisatçıların fiilî tepkisine bakıldığında, Stigler ve Friedland en iyi ihtimalle kayıtsızlık, en kötü
ihtimalle ise yorum yapmayan bir kabul bulmuşlardır. Stigler, diğer iktisatçıları empirik delillerin yeteri kadar etkisi
altında kalmamakla suçlamasına rağmen, kendisinin, önemli meseleler hakkında bazen empirik deliller dışındaki faktörlerin tesirinde kaldığını kabul etmiştir. Mesela, Stigler Fortune’daki (1952) “Büyük İşletmelere Karşı Argüman”ında
(The Case Against Big Business) büyük işletmelere karşı, onların genellikle rekabetçi olmadığı zemininde aktivist bir
antitröst politikayı savunmaktadır. Daha sonraki kariyerinde, kendisi çok farklı bir pozisyon benimsemiştir. Bu değişme
(Şikago’daki yıllarımda bir mastır öğrencisi arkadaşım tarafından iddia edildiğini duyduğum gibi) münhasıran empirik
delile mi dayılıydı? Stigler Memoirs’inde (1988: 100–103), (McGee’nin Standard Oil hakkındaki 1958 yılı vaka incelemesi gibi) empirik delillere ilâveten, Schumpeter’in Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi’sindeki (1942) argümanlar,
Aaron Director’la konuşmalar, ve iktisat teorisi gibi diğer faktörlerin de tesirinde kaldığını anlatmaktadır.
11 “Eğer benim bir önyargım varsa, bu, iktisatta orijinalliğin değerini hep birlikte mübalağa ettiğimizdir –ki biz başkalarının belirli bir biçimde orijinal olmasa bile güzel çalışmalarını unuturken, saçma teorilerin yazarlarına ölümsüzlük
vermekle haksızlık yapıyoruz. Fakat bu konuda bir şeyler yapmayı önermiyorum” (1965c: 15). Frank Knight’la ilgili olarak Stigler şunları söyledi: “Alet edevatın zeki ve ince düşünceler için güçlü bir cazibeye sahip olmasına rağmen, onun
çalışmasında alet edevat unsuru yoktu” (1973: 519).
12 Journal of Political Economy (JPE)’nin yönetici editorü Vicky Longawa, bu uygulamanın, kendisinin 1979’da JPE’de
çalışmaya başlamasından bir süre sonra başladığını hatırlar (Longawa, 2003). Kendisi ayrıca uygulamanın hâkemlere,
rapor eğer bir ay içinde geri dönerse 75 dolar, bir ay ile üç ay arasında dönerse 40 dolar ödenmesi, bu zamandan
sonra dönerse bir bedel ödenmemesi şeklinde devam ettiğini belirtir. Becker (2004) Stigler’in, son teslim tarihinden
hemen önce gelen çok sayıda hâkem raporunun kanıtladığı gibi, bu müşevviklerin bir etkiye sahip olduğuna inandığını
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min bir boyutunu (hızı) ödüllendirmenin fakat diğer yönünü (kaliteyi) ihmâl
etmenin, ödüllendirilmemiş boyuta oranla ödüllendirilmiş boyutta aşırı üretime yol açmasını açığa çıkarabilir).
Stigler, kendisi bizzat bu amaç için kullanmamış olsa bile, kurumsal reform için faydalanılabilen araçlar da sağlamıştır. Mesela, firmalar için, ölçek ekonomilerini (ve dolayısıyla optimal büyüklüğü) tahmin etmede zeki
bir yöntem geliştirmiştir (Örneğin, 1958). Müstakbel araştırmalar için potansiyel olarak verimli bir istikamet, bu tekniği departmanların optimal büyüklüğü hakkındaki soruya uygulamak olacaktır. Bu meseleyle ilgili tartışma,
özellikle Büyük Britanya’da canlıydı, ki burada, geçmişte önemli ölçek ekonomilerinin işletilemediği temelinde, departmanları birleştirmeye yönelik bir
hareket vardı (Örneğin bkz. Dickson, 1989). Departmanların birleştirilmesi,
belki de küçük departmanların üretken olduğu argümanlarının inandırıcılığından dolayı vuku bulmadı.13 Nasıl ki Stigler zamanla hayatta kalan (ve bu
nedenle aynı derecede etkin kabul edilen) bir firma ölçekleri dizisi bulmuş
ise, aynı şekilde etkin olan bir akademik daire ölçekleri aralığı da olabilir.
Stigler’in özel toplulukların ekonomi bilimi üzerindeki etkilerine dâir kısa
ve öğretici incelemesi de (1967) kurumsal reforma uygulanabilir. İtiraf edildiği gibi “izlenimci” olan incelemede, Stigler büyük kurumların, matematiksel–olmayan araştırmacı yenilikçilerin incelemelerini geliştirdiği sonucuna
ulaşır. Eğer böyle bir sonuç Stigler’in savunduğu sistematik türde araştırmalar tarafından doğrulansaydı, o zaman Stigler’in incelemesi, özel kurumların
bilime olan harcamalarının daha etkin yapılmasını dışlayabilen, hükümetin
bilime yönelik harcamalarını azaltmaya dönük bir iddia için kısmî bir ilham
olarak hizmet edebilirdi.

İstatistikî İncelemeler
Stigler’in bilim iktisadıyla ilgili sistematik istatistikî incelemeleri, onun
Blank’la birlikte The Demand and Supply of Scientific Personnel (Bilimsel Perhatırlatır. Becker, Stigler’in kendisinin “bu miktarlar büyük bir etki beklemek için çok küçüktü” şeklindeki görüşünü paylaştığına inanır. Becker “Fakat ben Stigler’in, bu uygulamanın, ilgiyi insanların sahip olduğu başka dergilerdeki yazılardan ziyade JPE makalelerine hâkemlik yapmaya kaydıracağını iddia ettiğini de hatırlar gibiyim” demiştir. Hamermesh,
1994 itibariyle, benzer müşevviklerin sadece “az miktarda iktisat dergisi” tarafından sunulduğunu belirtmektedir. Dört
genel iktisat dergisinden ve üç uzman dergiden oluşan anonim bir örnekte, yedi dergiden sadece biri hızlı hâkemlik
için parasal müşevvik sağlamıştır. Hamermesh kendi empirik analizinde bu müşevviklerin hâkemliğin hızı üzerinde
mütevazi bir etki yaptığını bulmuştur.
13 Southwood Raporu konsolidasyonun lehindedir. Tartışmaya iştirak edenlerden birkaçına (Southwood dâhil) geçmişle ilgili yorumlar talep eden e–posta gönderdim. Sadece Bryan Clarke bana somut bir cevap verdi. Clarke (Clarke
2003) Southwood raporuna (Southwood v.d., 1989) yönelik bir çürütmeyi (Clarke, Fincham ve Cove 1989) ortaklaşa
yazdığını, ve Southwood Raporu’nun bundan sonra rafa kaldırıldığını bildirmektedir. Bu çürütmesinde vurguladığı şudur: “…eğer Southwood’un tavsiyeleri kabul edilseydi, bu, Britanya’da (o zamanlar Cambridge, Leeds, Leicester ve
Nottingham’daki) en iyi Genetik Birimleri’nin bitmesi anlamına gelirdi” (Clarke, 2003).
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sonel Talebi ve Arzı) hakkında kaleme aldığı Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu (NBER) monografisi ile iktisatçıların pratiklerine ve gelişmeye yönelik en iyi bilinen istatistikî uygulamaları (hem kendi çapında hem de Claire
Friedland’la birlikte yaptığı çalışmalarda) içerir.
1957’deki NBER monografisinde, Blank ve Stigler veri zengini incelemelerinin politika sonucunu aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir:
Geniş manada denilebilir ki, yüksek öğrenim kurumlarında ciddî bir fakülte arzı problemi olamaz. Zira hayli artan bir talebin varlığı (yani, çok artmış bir öğrenci kitlesi) oldukça artmış bir
eğitilmiş bireyler arzını beraberinde getirir. Gerçekten de, hızla artan hayli eğitilmiş bir nüfus
kitlesine uygun istihdam sağlamak problemiyle, onları yetiştirecek öğretmenleri bulmaktan
çok daha fazla ilgilenilmiştir (1957: 102).

Memoirs’inde Stigler, ilk NBER çalışması için “heyecan verici değildi”
şeklinde konuşmuştur (1988b: 71). (Onun gösterişsiz değerlendirmesinin bu
araştırmaya sarf ettiği emeğe ya da emeğin ürününe işaret edip etmediği açık
değildir).
Stigler’in “Statistical Studies in the History of Economic Thought” (İktisadî
Düşünce Tarihinde İstatistikî Çalışmalar, 1965d) adlı eseri, bilimsel kurumların sistematik istatistikî analizinde öncülük yapan incelemelerden biriydi.
Onun çalışması, iktisat disiplininde profesyonel iktisatçıların amatör iktisatçıların yerini alması hâlinde bu disiplinin nasıl değiştiği dâhil, bazı sorunlara
işaret etmiştir. İddia etti ki, ekonomi bilimi yarı zamanlı çalışan beyefendi
bilim adamları tarafından yapıldığı zaman, bu çalışma ekseriyetle uygulamalı
ve politika eğilimli olmaktaydı. İktisat, verilen kürsüleri elinde tutan profesyonel akademisyenler tarafından yapıla geldikçe, dış dünyanın politika taleplerine daha az, dâhili teorik bulmacalara ise daha çok duyarlı hâle gelmiştir.
Claire Friedlan’la ilk alıntı yazısı olan “The Citation Practices of Doctorates in Economics”inde (İktisatta Doktora Alıntı Uygulamaları, 1982a), yazarlar
iktisatta ayrı düşünce okulları için delil olup olmadığını incelemek amacıyla
alıntıları kullanmışlardır. Ulaştıkları sonuç şudur: “Doktoraların kendi fakültelerini alıntılama merakından başka,… okullar arasında alıntılama uygulamalarında sistematik farklılıklar bulmak zordur” (1982a: 207). Bu makale, yapılan
alıntıların sayısı ile basılan makalelerin miktarı arasında pozitif ve önemli
ilişki gibi, başka bir ilgi çekici ve faydalı bulgu da içermektedir.
Friedlan’la ikinci alıntı yazısı olan “The Pattern of Citation Practices in
Economics” (İktisatta Alıntılama Uygulamalarının Kalıbı, 1982b) daha seçici
bir sorunlar dizisine değinir. Onlar alıntıları makalelerin sayısına göre tekrar
regrese etmişlerdir, fakat bu kez tahmin edilen katsayılar önemsiz çıkmıştır.
Düşük R–kareden dolayı, onlar, yapılan alıntı sayılarının belirlenmesinde, ya-
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yınların kalitesinin yayın miktarından çok daha büyük bir rol oynadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Stigler (1982g) ayrıca alıntı analizini kullanarak, kendisinin dirsekli oligopol talep eğrisini çürütmesinin (1947), bu eğrinin daha sonraki kullanımını azaltıp azaltmadığını görmeye çalışmıştır (azaltmadığını buldu). Başka
bir bulgu, çoğu iktisat makalesinin yeni bilgiye aslî bir katkı yapmadığı yönündedir. O, bu makalelere yol açan araştırmanın farklı bir amacı olduğunu
vurgular: Araştırmacıyı bu alanla ilgili en son yöntemler ve aslî gelişmeler
konusunda güncel tutmak suretiyle daha iyi bir öğretmen hâline getirmek.

Stigler’in Hayat Boyu Çalışmasında Bilim İktisadının Yeri
Stigler ve Friedland’ın öncü alıntı incelemelerinin teşvikiyle, Tablo 1’de
Stigler’in 1955’ten sonra yayımlanmış yirmi en çok alıntılanmış makalesini
takdim ediyorum. Alıntı sayılarının kaynağı Bilimsel Bilgi Enstitüsü (Istitute
of Scientific Information – ISI) tarafından basılan Web of Science kaynağında
verilmiş toplam alıntılanma sayılarıdır. Web of Science’ın kapsadığı yayımlar,
ISI’nin Social Sciences Citation Index’inin matbu ciltlerinden birkaç yıl öncesine, 1956’ya kadar geriye uzanır. Web of Science’da sunulan alıntılanma sayılarına dâir sınırlamalar Diamond’da tartışılmaktadır (2004).
Stigler’in en çok alıntılanan yazısı (1971) hükümetin sanayiyi düzenlenmesini –ki bu, bazen regüle edilen endüstriye faydalı olur– analiz etmede
ilklerden biriydi. Aslında, o düzenleyici kurumların “zaptedilme teorisi” denile gelen şey için anahtar bir katkıdır. Bu yazı kesinlikle Stigler’in en önemli
çalışmalarından birisidir. Regülasyon iktisadının bir kurucusu olma yanında,
bilgi ekonomisinin de kurucusu olarak Stigler’in rolü, Nobel Vakfı’nın kendisine verilen Nobel Ödülü nedeniyle yayımladığı basın bildirisi tarafından
vurgulanmıştır.
İkinci konumdaki makale (1961) Stigler’in kendi Nobel Ödülü konuşmasında çokça vurguladığı katkıyı içermektedir (1983): Bilgi ekonomisi alanını
kurmak. Stigler’den önce, bilginin tam ve bedava olduğunu düşünmek yaygındı. Stigler bilginin kıt, pahalı ve eksik olduğuna, fakat buna rağmen, araştırmaya optimal yatırımın yapılması yoluyla, tam rekabetin sonuçlarına yakın bir şeyin vuku bulacağına işaret etmiştir.
Üçüncü sırada bulunan ve Gary Becker’la birlikte yazılan “De Gustibus
Non Est Disputandum” (Zevkler Tartışılmaz, 1977), sadece çift anlamlı (entendre) Latince bir başlığa sahip değil, fakat aynı zamanda iktisadın bütün
insan davranışını açıklayabileceği tartışmalı iddiasında bulunma riskine gi-
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ren cesur bir yazıydı. Bu çalışma kendi tezini iki versiyon içinde öne sürmekteydi. Güçlü versiyon, nihayetinde, tüm davranışların gerçekten ekonomik
terimlerle açıklanabilir olduğunu ileri sürer. Zayıf versiyon ise iktisatçılar
için, bütün insan davranışları gerçekten ekonomik terimlerle açıklanabilirmiş
gibi hareket etmenin inatçı ve verimli bir metodolojik varsayım olduğu iddiasındadır. Bu yazı Stigler’in entelektüel kayıtsızlığa yönelik meydan okumalarından bir diğeridir; Ve yeterince iktisatçı ve felsefeci bu meydan okumayı,
makaleyi hayli alıntılanmış hâle getirmek üzere, ele almaktadır.
Dördüncü sıradaki “A Theory of Oligopoly”de (Bir Oligopol Teorisi, 1964),
Stigler bazı oligopolcü sanayilerin danışıklı fiyatlamada diğerlerinden daha
başarılı olmasının sebebini açıklar: Başarılı olanların danışıklı fiyatlamayı
denetlemede daha düşük bilgi maliyetleri vardır.
Stigler’in, Gary Becker’in ilk yazar olduğu beşinci sıradaki yazısı “Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers”tır (Kanun Yaptırımı,
Görevi Suiistimal, ve Uygulayıcıların Tazmini, 1974). Yazarlar bir uygulayıcının rüşvet almasının (yani, “görevi suiistimalinin”), uygulayıcının maaşı ne
kadar yüksek ise ve onun yakalanma ihtimali ne kadar fazla ise, o kadar az
muhtemel olduğunu iddia etmektedirler. Bu analizin bir anlamı, uygulayıcının rüşvet kabulü ya da reddi hakkında iyi bilgi elde etmek daha pahalı ise,
uygulayıcının maaşının da daha yüksek olması gerektiği şeklindedir.
Sıralamada altıncı olan “Information in the Labor Market” (Emek Piyasasında Bilgi, 1962), Stigler’in ikinci sıradaki “The Economics of Information”
(Bilgi Ekonomisi, 1961) yazısı için bir detaylandırma ve tamamlayıcı parçadır. Emek piyasası yazısı emek piyasasında daha düşük bilgi maliyetlerinin çalışanlarla işlerin daha etkin bir şekilde eşleşmesiyle, ve böylelikle daha
üretken bir ekonomiyle nasıl sonuçlandığını tartışmaktadır.
Stigler’in (1970) suç ekonomisine ilk katkısı onun yedinci sıradaki “The
Optimum Enforcement of Laws”dır (Kanunların Optimum Uygulanması).
Stigler marjinal cezaların, kötü insanları daha şiddetli suçlardan caydırmak
amacıyla, suçun ağırlığına (maliyetlerine) göre artması yönünde anlamlı bir
tavsiyede bulunur. Görünüşte açık olmasına rağmen, Stigler ekonomik cezalar arenasında, kendi tavsiyesinin uygulanmadığı delilini dâhil eder.
Sekizinci sıradaki yazı kısadır, fakat şaşırtıcı bir empirik sonucu içermektedir. “General Economic Conditions and National Elections” (Genel Ekonomik
Koşullar ve Ulusal Seçimler, 1973b) millî gelir genel seviyesindeki değişmenin, hâkim partinin başkanlık seçimlerinde kazanacağı oy oranının istatistiksel olarak anlamlı bir tahmincisi olmadığına delil sağlamaktadır.
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Stigler’in dokuzuncu sıradaki çalışması Claire Friedland’la ortak yazar olduğu “What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity”dir (Düzenleyiciler Neyi Düzenleyebilirler? Elektrik Örneği, 1962). Bu, Stigler’in (1971)
en fazla alıntılanan yazısı olan “The Theory of Economic Regulation”ndeki
(İktisadî Regülasyon Teorisi) teorik tartışmaya tartışmalı şekilde yol açan ilk
empirik çalışmasıydı.14 Elektrik yazısında yazarlar, bazı eyaletlerin elektrik
sanayini düzenlediği bazılarının ise düzenlemediği erken bir zaman dönemi
esnasında elektrik fiyatlarıyla ilgili verileri kullanmışlardır. Yazarlar bağımlı değişken olarak elektrik fiyatıyla ve bağımsız değişkenlerden biri olarak,
eğer eyalet endüstriyi düzenlerse bire eşit bir yapay değişkeni kullanarak, bir
regresyon tahmini yapmışlardır. Güçlü beklenti regülasyonun fiyatları daha
düşüreceğiydi, fakat regresyon regülasyon ile fiyat arasında hiçbir bağlantı
göstermedi. Makalenin yayımlanmasından sonra, Stigler sonuçları regülasyonun “zaptedilme teorisi”nin delili olarak yeniden yorumlayacaktı.
Stigler’in (1958) “The Economies of Scale” (Ölçek Ekonomileri) hakkında
olan onuncu sıradaki yazısı, bir endüstride optimal firma ölçeğini öğrenmek
için “hayatı idameci” tekniğini takdim etti. Stigler empirik olarak geniş bir
ölçekler dizisine sahip firmaların önemli süreler boyunca hayatta kaldıklarını
bulmuştur. Bu bulgu, Stigler’in, alışılagelmiş uzun dönem ortalama maliyet
eğrisini yeniden çizmesine yol açmıştır. Daha önce, bu eğri ortalama maliyetlerin minimumda olduğu bir miktarla (ölçekle) çizilirken, Stigler onu, ortalama maliyetlerin eşit minimal değerlerde olduğu bir miktarlar (ölçekler)
aralığının varlığına göre yeniden çizmiştir. Bu aralıkta, ki bu büyük bir aralık
olabilir, ölçeğe göre getiri sabittir.
On birinci sıradaki makale, standart optimizasyon yaklaşımına alternatif
olarak Simon/Leibenstein yetinmelik (satisficing) ya da x–etkinliği savunmasına kısa bir metodolojik eleştiridir. “Efficiency of X–Efficiency”de (X–Etkinliğinin Etkinliği, 1976b) Stigler, tembelliğin etkisinin bazen, mesela ekseriyetle
boş zaman ve sağlığı içeren çoklu sonuçların olduğunu hatırlatmak suretiyle,
optimizasyon modellerine katılabileceğini iddia eder. Diğer durumlarda, firma davranışında x–etkinliğine atfedilen farklılıklar teknolojideki farklılıklar
olarak daha iyi görülmektedir. Stigler, Leibenstein’in analizinin dikkatimizi standart mikroiktisat teorisinin fiilî bir noksanlığına çekebileceğini kabul
eder: “Bir firmanın sahip olması gereken optimal teknolojik bilgi miktarının
analizine iktisatçılar tarafından hiç dikkat sarf edilmemiştir” (s. 215).
On ikinci sıradaki “Free–Riders and Collective Action: An Appendix to
Theories of Economic Regulation”da (Beleşçiler ve Kolektif Eylem: İktisadî
14 Peltzman (1993) bu yazıların önemli olduğunu savunur ve onların ilişkisini tartışır.
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Regülasyon Teorilerine Bir Ek, 1974) Stigler beleşçiler probleminin yaygın
biçimde düşünüldüğü kadar gönüllü sınaî ortak aktivitelere zararlı olamayabileceğini öne sürer. Firmaların bu ortak faaliyetlere iştirak etmede başarısız
olmaları, ve özellikle de firmaların kendi üretim veya girdi veya istenilen
araştırma gündemlerinde heterojen olmaları hâlinde, önemli maliyetlere katlanabileceklerini göstermektedir.
Stigler’in ABD Menkul Kıymetler ve Mübadele Komisyonu (Securities and
Exchange Commission – SEC) düzenlemelerinin yatırımcılar üzerindeki etkilerini inceleyen empirik çalışması (1964), zaman, yöntem ve amaç bakımından, elektrik idarelerinin regülasyonu hakkındaki kısa süre önceki yazısının
(1962) bazı yönleriyle bir tamamlayıcı parçasıdır. On üçüncü sıraya sahip
“Public Regulation of the Securities Market” (Menkul Kıymet Piyasalarının
Kamusal Regülasyonu) SEC düzenlemeleri öncesi yatırımcı–sonuçları ile SEC
düzenlemeleri sonrası yatırımcı–sonuçları arasında çok küçük fark bulmak
suretiyle bazı farklı empirik ölçüler kullanmıştır.
Robert Sherwin’le ortaklaşa yazılan “The Extent of the Market” (Piyasanın
Genişliği, 1985), farklı bölgelerin aynı piyasanın bir parçası olup olmadığına hükmetmenin empirik bir yöntemi olarak, değişik bölgelerdeki fiyatların
korelasyonunu ölçmeye teşebbüs eder. On dördüncü sıradaki bu makalede,
yazarlar ABD’nin önemli şehirlerinde, ticarî mallar için 0,9 ve söz konusu
şehirlerdeki iş sağlığı hemşireleri ücretleri için daha değişken ve genellikle
daha düşük (0,3–0,9 aralığında) korelasyonlar bulmuştur.
“Perfect Competition, Historically Contemplated”in (Tarihsel Seyriyle Tam
Rekabet, 1957) çoğu, rekabetin 1950’lerin ortaları boyunca ekonomide tanımlanan ve üzerinde tartışılan ana biçimlerinden bazılarının tarihsel bir anlatımına ayrılmıştır. On altıncı sıradaki bu makalenin ikincil bir amacı, hem
iktisat teorisinde hem de bir politika aracı olarak, rekabet kavramının faydalılığını ve sağlamlığını savunmaktır. Bununla birlikte, Stigler bu kavramın
iktisat teorisinin ilerlemesiyle birlikte gelişmeyi sürdürmeye ihtiyacı olduğunu kabul etmektedir. Ona göre, özellikle, rekabet kavramının “statik ekonomiyle doğal akrabalığı (affinity)” rekabeti dinamik bir ekonomiye uygulamak
için değişimi gerekecektir (s. 282). Bu tartışma Schumpeter’i akla getirmektedir, fakat Stigler onu zikretmemektedir.
Stigler’in on yedinci en çok alıntılanan yazısı sermaye piyasalarının aksak olduğu yönündeki yaygın iddiayı destekleyen empirik delil için ılımlı bir
çağrıdır. “Imperfections in the Capital Market” (Sermaye Piyasalarında Aksaklıklar, 1967b) kanıtı olmadığı hâlde varsayılan aksaklıklardan çok sayıda
örnekler verir. Stigler, sırf fâiz oranının yüksek olmasının sermaye piyasala-
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rının aksak olduğu manasına gelmediğine işaret eder. Ve sırf bir borçlunun
yükselen fâiz oranıyla borçlanmayı seçmemesi, fâiz oranının çok yüksek, ya
da sermaye piyasasının aksak olduğunu kanıtlamaz. Aksaklık için, daha yüksek fâiz oranının ödünçle bağlantılı yüksek riskleri yansıtmadığının gösterilmesi gerekir. Bu çalışmanın ilgi çekici bir yönü örneklerde eleştirilen çoğu
iktisatçının, genellikle Stigler’in piyasaya yönelik dostluğunu paylaşmasıdır
(mesela, Friedman, Becker, Machlup ve T. W. Schultz).15
On sekizinci yerde biz Stigler’in aslında bilim iktisadı hakkındaki çalışmasının başlığı altına tam olarak giren ilk yazısını buluyoruz: “Citation Practices
of Doctorates in Economics” (Ekonomi Doktoralarında Alıntılama Uygulamaları) isimli Stigler’in (1975) Friedland’la birlikte yazdığı ve yukarıda tartışılan
çalışmasını.
“The Sizes of Legislatures” (Yasama Organlarının Ölçekleri, 1976a) Stigler’in
on dokuzuncu sırada yer alan makalesidir. Kendisi burada devlet yasama organlarında senato ve yasama meclislerinin ölçeklerindeki farkları açıklama sürecini başlatmayı dener. Akla yatkın az sayıda açıklayıcı değişkeni inceler ve
birkaç tanesinin bazen beklenen yönde önem arz ettiğini tespit eder.
Stigler’in en çok atıf yapılan yirmi çalışmasının sonunda “The Statistics
of Monopoly and Merger” (Tekel ve Merger İstatistikleri) bulunmaktadır, ki
bu, listede Stigler’in yazılarının en erkeni (1956) olma şerefine de sahiptir.
Stigler, tekelin geleneksel olarak düşünüldüğünden daha az ciddî bir problem
olduğu şeklinde revizyonist bir görüş ortaya koyan üç çalışmanın ayrıntılı
kritiğini vermek suretiyle, tekelin önemli bir ekonomik problem olduğu yönündeki hâkim görüşü savunur. Daha sonraki yıllarda, Stigler kendi tekel görüşünü değiştirmiştir, ki bundan dolayı Schumpeter’ın “aykırı düşüncesine”
(1988b: 101) biraz, Aaron Director’un Standart Oil hakkındaki argümanlarına
ve Director’un öğrencisi John McGee’nin dikkatli araştırmasında Director’un
iddialarının doğrulanmasına daha fazla itibar gösterir.
Stigler’in en çok atıf yapılan yirmi çalışması içinde sadece birinin onun bilim iktisadına katkısının önemli bir bölümünü oluşturması dikkate değer olabilir. Hâlihazırda birisi, bilim üzerindeki bu çalışmanın onun meslektaşlarının
çoğunda yeteri kadar itibar görmediğini düşünebilir. Diğer çok sayıda Nobel
ödülü kazanan iktisatçı, doğrudan doğruya bilim iktisadı denilebilecek şey üzerine değilse bile, iktisadî düşünceler tarihi ve iktisadî yöntem üzerine yazılar kaleme almıştır. Onlardan bazıları, genellikle Churchill’e atfedilen, “tarih
bana karşı nazik olacaktır, çünkü onu yazmaya niyetleniyorum” hissi tarafından motive edilmiş olabilir. Fakat kendisinin iktisadî düşünce tarihindeki bir
15 Burada Stigler, Friedman’ın Smith’i oynamasına karşılık olarak, Bentham’ı oynamaktadır. Bkz. Bentham.
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konu üzerine doktora tezi yazmış olmasının kanıtlamış olduğu gibi, Stigler’in
ilgisi bundan daha uzun ve daha derindi. Zannediyorum ki, başka bir farklılık,
Stigler’in iktisadî düşünce tarihindeki çalışmasının, iktisadî düşünce tarihinde
uzman olanlar tarafından, diğer çoğu Nobel Ödülü sahibinin yazdığı daha nedensel tarihe göre, çok daha ciddî bir şekilde ele alınmakta oluşudur.

Stigler’in Talebeleri
Stigler Memoris’inde şunu der: “Birinin bir alanı etkilediği önemli bir yol –en
önemli yol değilse bile– onun öğrencileri vasıtasıyladır” (1988b: 35). “Öğrencinin” harfi harfine manasıyla, Stigler, David Levy (örneğin, 1988), James Adams (örneğin, 1990) ve bendeniz (örneğin, 1986, 1988) gibi Şikago
öğrencilerinin bilim iktisadı hakkındaki çalışmalarını kesinlikle etkilemiştir.
Timsalî anlamda, bu sahada çalışan geniş bir grup onun çalışmasını teşvik
edici ve faydalı bulmuştur (mesela bkz. Bronfenbrenner, 1976; Rosenberg,
1993; ve Coase, 1994).
Bazen onun desteği mâlî oldu; Mesela bir atfın ekonomik değeri hakkındaki çalışmam için alıntıları sayacak öğrenciler istihdam etmek (ve onları yakından gözetip denetlemek) amacıyla kendi Walgreen fonlarından küçük bir
bursu bana tedarik ettiği yaz olduğu gibi (Diamond, 1986). Daha yaygın olarak, onun katkısı, bizzat sadece sınırlı delil sağlayarak tahrik edici ve önemli
sorular sormak, ve başkalarını bu açıkları kapatmaya davet etmek olmuştur.
Onun müsveddeler üzerine yaptığı yakıcı yorumlar güvenli yıkıcılar olabilir, fakat diğer taraftan, onun bu alandaki varlığı bizim zahmete değer bir şey
yaptığımız güvenini sağlamıştır. İktisatta insanların neden sürüyü takip ettiklerini ve geçici heveslerin peşinden gittiklerini tartışan literatürü düşünün
(Banerjee, 1992; Bikhchandani vd., 1992; Scharfstein ve Stein, 1990). Nasıl
ki yatırımcılar kendi hisse seçimlerinde ekseriyetle sürüyü takip ederlerse,
aynı şekilde iktisatçılar da uzmanlık alanı seçimlerinde ekseriyetle sürüyü
izlerler. ‘Daha az gidilen yolu’ seçmek için sürüyü terk etmede, Stigler’in en
önde yürüyerek önemli bir gerçek ve entelektüel hoş bir seda adına bizi daha
ileriye çağırdığını görmek, yeniden güven tazeleyiciydi.

Bitiş
McCloskey (1985) Stigler’i okumanın bize açıkça yazmada yardım ettiğini
öne sürmektedir. Açıklık önemlidir. Fakat daha önemli olan, Stigler’i okumanın bize önemli meselelere odaklı kalmamız ve bilimde doğrunun nihaî
hâkeminin kanıt olduğunu hatırlamamız konusunda yardım etmesidir.
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Tablo 1. 1955 Sonrası Yayımlanan Yirmi En Çok Alıntı Yapılan Makale (19.07.2002
itibariyle, Web of Science’da Rapor Edilen Alıntı Sayılarına Dayalıdır)*
Sıra

2002 Yılı İtibariyle Stigler’in “En Çok Alıntılanan” 1955 Sonrası
Makaleleri

Atıf
Sayısı

1

“The Theory of Economic Regulation” (İktisadî Regülasyon Teorisi, 1971)

1.152

2

“The Economics of Information” (Bilgi Ekonomisi, 1961)

957

3

“De Gustibus Non Est Disputandum” (Zevkler Tartışılmaz, 1977) [Becker
ile]

552

4

“A Theory of Oligopoly” (Bir Oligopol Teorisi, 1964b)

314

5

“Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers” (Kanun
Yaptırımı, Görevi Suiistimal ve Uygulayıcıların Tazmini, 1974) [Becker ile]

252

6

“Information in the Labor–Market” (Emek Piyasasında Bilgi, 1962)

246

7

“The Optimum Enforcement of Laws” (Kanunların Optimum Uygulanması,
1970c)

205

8

“General Economic Conditions and National Elections” (Genel Ekonomik
Koşullar ve Ulusal Seçimler, 1973b)

159

9

“What Can Regulators Regulate? The Case of Electricity” (Düzenleyiciler
Neyi Düzenleyebilirler? Elektrik Örneği, 1962) [Friedland ile]

124

10

“The Economies of Scale” (Ölçek Ekonomileri, 1958)

119

11

“Efficiency of X–Efficiency” (X-Etkinliğinin Etkinliği, 1976b)

106

12

“Free–Riders and Collective Action: An Appendix to Theories of Economic
Regulation” (Beleşçiler ve Kolektif Eylem: İktisadî Regülasyon Teorilerine
Bir Ek, 1974)

98

13

“Public Regulation of the Securities Markets” (Menkul Kıymet
Piyasalarının Kamusal Regülasyonu, 1964a)

94

14

“Director’s Law of Public Income Redistribution” (Kamu Gelirinin Yeniden
Dağıtımında Direktör Yasası, 1970b)

81

15

“The Extent of the Market” (Piyasanın Genişliği, 1985) [Sherwin ile]

65

16

“Perfect Competition, Historically Contemplated” (Tarihsel Seyriyle Tam
Rekabet, 1957)

46

17

“Imperfections in the Capital Market” (Sermaye Piyasalarında Aksaklıklar,
1967b)

44

18

“Practices of Doctorates in Economics” (Ekonomi Doktoralarında Alıntı
Uygulamaları, 1975) [Friedland ile]

38

19

“The Sizes of Legislatures” (Yasama Organlarının Ölçekleri, 1976a)

34

20

“The Statistics of Monopoly and Merger” (Tekel ve Merger İstatistikleri,
1956)

30

* Ortak yazarlar köşeli parantez içine alınmıştır; Ortak yazar birinci isim olduğu zaman altı çizilmiştir.
Stigler’in önemli makalelerinin bazıları 1956 öncesine aittir ve dolayısıyla Web of Science sayımlarında
yer almamaktadır. Bu önemli erken makaleler içinde “Production and Distribution in the Short Run”
(Kısa Dönemde Üretim ve Bölüşüm, 1939) ile “The Kinky Oligopol Demand Curve and Rigid Prices”
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(Dirsekli Oligopol Talep Eğrisi ve Rijit Fiyatlar, 1947) vardır. Stigler’in kitaplarına yapılan atıflar hesaba
katılmamıştır. Yukarıdaki saymalar, derlenmiş ciltlerde yeniden basılmış olan makalelerden ötürü, daha
az sayıma yönelik tercihi gösteriyor olabilir, çünkü ciltlere yönelik atıflar makalenin atıf sayısı içinde
hesap edilmemiştir.
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Entelektüel hiçbir zaman pazar yerine yönelik olarak iyi duygular beslememiştir; Ona göre, piyasa hep kaba insanların ve ilkel güdülerin bir mekânı olmaktadır. Bu entelektüel, ister ekonomik yaşamı, öne çıkmasına veya hâkim
olmasına asla izin verilmemesi gereken, nahoş bir mecburiyet olarak gören
eski bir Yunan filozofu olsun, veya ister küçümsemesini elektronik cihazlar
ve Madison Caddesi’ne yönelten modern bir insan olsun, bakış açısının temel
benzerliği belirgindir.
Şimdi, sizler ve ben, kelimenin kullanıldığı anlamıyla, entelektüelleriz.
Ben otomatik olarak bir entelektüelim çünkü bir profesörüm, ve golf kulüplerinin aldığından daha çok kitap satın alıyorum. Sizler entelektüelsiniz çünkü
nüfusun en zeki çadırından seçildiniz, çoğunluğunuz yüksek lisans eğitimine
devam edeceksiniz, ve Great Atlantic and Pasific Tea Company’nin yöneticisi
olmaktan daha çok ihtimalle Birleşik Devletler senatörü veya bir Nobel Laureate olabilirsiniz. Kendimize sormak istediğim soru pazar yerini sevip sevmememiz gerektiği değildir –baştan sona muhafazakâr eğilimlere sahip bir
iktisat profesörü bile kendisini beş tane tellâlın bağrış çağırışının bir Mozart
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quintet’ine rakip olduğunu söyleyecek konumda bulmaz. Sorular daha doğrusu şu şekildedir: Pazar yeri hakkında hoşlanmadığımız şey nedir; Ve tutumlarımızın sosyal bakımdan faydalı olduğuna emin miyiz?
İnsanın, belirli bakış açılarından, pazar yeri olarak adlandırdığım özel teşebbüs sistemine yönelik olarak entelektüellerin hayli dostça tavır sergilemelerini bekleyebileceğine dikkat çekerek başlamama izin verin.
Öncelikle, pratik bir değerlendirmeyi öne sürecek olursam, entelektüeller
ekseriyetle yüksek zevklere sahiptirler –iyi yemeyi ve giyinmeyi, iyi yaşamayı, ve bilhassa seyahat etmeyi severler. Walton Hamilton bir keresinde
geleneksel selamlamamız “İyi Günler”in (Good Day) insanların iyi bir havayı
ümit ettiği bir tarım toplumundan bir kalıntı olduğunu söylemişti, ve şehir
sakinlerinin eninde sonunda birbirlerini “Düşük Fiyatlar” ifadesi ile selamlamalarını beklemişti. Şayet Hamilton’un teorisi doğruysa, entelektüeller “Âdil
Fulbright” selamlamasını kullanacaklardır.
Entelektüeller ucuza mal olmadıklarından, modern teşebbüs sisteminin
yükselişine dek, hiçbir toplum çok sayıdaki entelektüeli mâlî bakımdan destekleyebilecek durumda değildi. Azamî bir tahmin olarak, Atina’da, Pericles’in
olağan üstü çağında tam zamanlı entelektüeller sayıca 200 kadardı, ya da
yaklaşık olarak nüfusun her 1.500’ü için bir kişi, ve sonraki tarih boyunca
çoğu zaman entelektüellerin sayısı bu oranın çok çok daha gerisinde kaldı.
Günümüzde Birleşik Devletler’de, kalemi ve hitabetiyle geçimini sağlayanların yalnızca bir kısmını hesaplamaya dâhil ettiğimizde, en azından 1.000.000
veya nüfusun her 200’ü için bir entelektüel vardır. En azından her beşimizden
dördü tatminkâr hayatlarımızı pazar yerinin büyük başarılarına borçluyuz.
Biz profesörler Henry Ford’a, onun adını taşıyan ve onun varlıklarını dağıtan
vakfa olduğumuzdan çok daha fazla şey borçluyuz.
Pazar yerinin üretici başarıları hayli genişlemiş bir entelektüel sınıfı desteklemekle kalmadı, ama ayrıca pazar yerinin liderleri entelektüellerin ve
bilhassa akademik dünyadakilerin kişisel olarak güçlü destekçileri olmaktadırlar. Şayet birisi, Batı’nın üniversite dünyasında, profesörlerin sorgulama hürriyetinin en sadık şekilde savunulduğu ve gayretle ileriye taşındığı
yeri soracak olursa cevabım şudur: Politik olarak kontrol edilen üniversitelerde değil, Birleşik Devletler ya da Almanya’da olsun –yasama meclisleri
halkın rağbetine kayıtsız kalabilen açık fikirli adamlarla pek de dolu değildirler. 1700’den 1850’ye kadarki Oxford ve Cambridge gibi, kendi kendisini
ebedileştiren fakültelerde değil –entelektüeller bile kendilerinin nihaî doğruya sahip olabileceklerine, ve bu doğrunun öğrencilerin önünde yılda bir kez
duyurularak ebediyen korunabileceğine kani olabilirler. Hayır, sorgulama,
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en çok, pazar yerinin bir grup en nitelikli liderlerinin mütevelli heyet üyesi
olduğu kolejlerde hür olmaktadır –bu liderler, tecrübemiz gösterir ki, bayağı ve kendinden memnun bir fakülte dışında nerdeyse her şeye karşı çarpıcı
surette hoşgörülüdürler. İktisat bilimi birçok örnek sağlar: Eğer bir profesör,
benim yaptığım gibi, büyük işletmenin özelliklerini itham etmek isterse, benim yaptığım gibi, mütevelli heyet üyelerinin büyük işletmeciler olduğu bir
okula yerleşerek akılcı davranmış olacaktır.
Fakat borç arkadaşlık için nadiren bir temel sağlar, ve entelektüelin pazar
yerine sempatik olabilmesi için çok daha güçlü bir neden vardır: Her iki alanın da organize edici ilkeleri aynıdır.
Bir serbest teşebbüs sistemi gönüllü bir sözleşme sistemidir. Ne sahtekârlık
ne de zor kullanımı piyasa sisteminin etiğine dâhildir. Gerçekten de, pür bir
serbest teşebbüs sisteminde zor kullanımı için ihtimal yoktur, çünkü rakiplerin yarışı her alıcı ya da satıcıya alternatifler sunar. Bütün reel ekonomik sistemler biraz tekel ihtiva eder, ve bu yüzden belirli bireyler için bir dereceye
kadar zorlayıcı güç söz konusudur, fakat böylesi bir tekel gücünün miktarı ve
kapsamı genellikle fazlaca abartılmıştır, ve herhangi bir örnekte tekel sistemin mantığının tamamlayıcı bir parçası değildir.
Entelektüel dünyada, ki burada esasen akademisyenlikten bahsetmekle
birlikte münhasıran akademisyenlikten de bahsetmiyorum, ayrıca bir gönüllü sistemdir. Onun merkezî amentüsü fikirlerin, kanıtların tam ifşası temeline dayalı olarak, serbest tartışma yolu ile şekillendirilmesi gereğidir.
Sahtekârlık ve zor kullanımı eşit şekilde bilgin için de tiksindiricidir. Düşünce hürriyeti bilginlerin ve fikirlerin açık rekabeti ile korunur. Tekel gücünün
muadili olan otorite sorgulama hürriyetinin büyük düşmanıdır. Akademisyenlikteki rekabet bazı bakımlardan iş dünyasında olduğundan daha serttir:
Hukuk bir rakibin ürününün karalanmasına, akademik bir dergideki bir kitap
eleştirisinde yapılmadıkça, sınırlamalar getirir.
Tıpkı reel piyasaların pazar yeri için iddiaları zayıflatan bir sahtekârlık ve
tekele sahip olması gibi, entelektüel dünyanın da kendi zorlama ve aldatma
örnekleri vardır, ki zor kullanımı bu dünyada şakşakçılar ve fikir modası ile
uygulanır. Fakat yine, bu sapmalar sistemin mantığının dışındadır.
Her iki alan da, ilâveten, demokratiktir. Entelektüel inanır ki, her yetenekli
ve istekli genç kişi, ırkı veya finansal durumu her ne olursa olsun, iyi bir eğitim almalıdır. Piyasa inanır ki, her yetenekli ve istekli kişi, ırkı veya eğitim
durumu her ne olursa olsun, herhangi bir endüstriye ya da mesleğe girmeye
müsaade edilmiş olmalıdır. Irkî ayrımcılığın pazar yerinde politik yaşamda

130 | George Stigler

olduğundan daha erken, daha hızlı, ve daha sakince azalması gerçeği üzerinde
düşünülmeye değerdir.
Benzerlikler çok daha ileri seviyede takip edilebilir, her ne kadar bütün
profesörleri ve çoğu iş adamını yabancılaştırma tehlikesini taşısa da. Bu nedenle, yalnızca söz arasında, iki alanın da paketlemeye ve reklama hayli çok
bir dikkat sarf ettiğinden, ve iki alanın da orijinalliğe anlamsız şekilde yüksek
değer biçtiğinden bahsedeceğim. Ayrıca çok sayıda önemsiz farklılıklar vardır –entelektüelin pazar yerini öğrenmek için bir isteğinin olmaması, halbuki
iş adamının entelektüelin dünyasını öğrenmeyi istemesi, veya en azından,
öğrenmeyi istediğine inanması gibi. Temel gerçek şudur ki, entelektüel fikirlerdeki ve, pek de aynı şey olamayan, ifadelerdeki serbest piyasaya inanır.
Yine de, entelektüelin pazar yeri için gelişmemiş sempatileri her ne olursa
olsun, düşmanlıklar alenidir. Ekonomik faaliyeti yönlendiren “kâr güdüsü”nün
hakir görülüşü yaygındır ve kâr güdüsünün yol açtığı davranıştan duyulan
şüphecilik derin kök salmıştır. Amerikan toplumunun materyalist olduğu
suçlaması Bağımsızlık Bildirgesi’nden daha sık dile getirilmektedir, ve daha
çok yabancı dillere çevrilmektedir.
Temel bir bakımdan, entelektüeller tarafından yapılan eleştirinin yanlış
yere yöneltilmiş olduğuna, ve hatta kimi zaman iki yüzlü olduğuna inanıyorum. Amerikan ekonomisi, benim pek çok entelektüel ile paylaştığım standartlara göre yargılandığı gibi, bayağı, aptalca, veya cafcaflı olan çok sayıda
mal üretmektedir. Eğer bu standartların ne kadar müşkülpesent olduğunu
göstermek gerekirse, yalnızca birkaç örneği aktarmak uygundur. Günümüzün
en popüler misalini, büyük ve güçlü otomobilleri öne sürmeyeceğim, çünkü
çoğunlukla bücür boylu entelektüellerin arabalarımızı eleştirdiğini gözlemlemekteyim. Fakat başka örnekler elde hazırdır. Edebiyat dışı kitapların yalnızca fakülte dereceleri için çalışan genç insanlar tarafından okunması gerektiğine inanan nüfusun onda dokuzunun beğenilerinden memnun değilim.
İlgi çekici müziğe yönelik beğenisi her senfoni orkestrasının sübvansiyonlara ihtiyaç duymasını gerektirecek kadar kıt olan bir nüfustan memnun değilim. Amerikalıların The Wealth of Nations’dan daha çok The Affulent Society’yi
okumuş olmalarını sarsıcı bulurum.
Makul birisi gibi görünme tehlikesini göze alarak, Amerikan halkının beğenilerinin tarihteki başka bir büyük toplumun beğenilerinden daha yüksek
olduğunu gözlemlemek suretiyle, bu şikâyete nitelik kazandırmak istiyorum.
Çoğu toplum kendi kültürel aristokrasilerince yargılanmaktadır –gerçekten
de, eski dönemlerde nüfusun büyük çoğunluğu toplumun kültürünün bir
parçası olarak dahi görülmedi, zira bu büyük çoğunluk, çok sayıda insanın
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rençper barakalarında insanca koşullardan uzak yaşaması ile birlikte, okuma
yazma bilmez ve geleneklerle kısıtlanmış durumda idi. Bizim toplumumuzun
beğenileri nüfusun büyük çoğunluğunun beğenileri tarafından yargılanır, ve
bu çoğunluk, daha önce görülmemiş çok sayıda insanın daha ileri kişisel gelişim ya da arzulu şekilde sanatlara hamilik göstermesi ile birlikte, cömert,
kendisini geliştiren (uncomplacent) ve sıkı çalışan insanlardan oluşur. Piyasa
tarafından desteklenen, kesinlikle dünyadaki en iyi, meşru tiyatromuz popüler
beğenilerin manidar bir ölçüsüdür.
Bu kayıtlamalar halkın beğenilerinin daha iyi olması ve hatta entelektüellerin beğenilerinin daha iyi olması şeklindeki mükellefiyeti geri çekmek
üzere ifade edilmedi. Aslında, entelektüelin temel bir işlevi iyi beğeninin
standartlarını daha açıkça belirlemek, ve insanları bu standartlara daha yakın hareket etmeleri için ikna etmektir. Bayağı beğeniyi itham etmek, ve bu
bayağı beğeni daha popüler oldukça onu daha güçlü şekilde itham etmek
uygundur. Her ne kadar, beğeniler alanında güç kullanımına karşı güçlü bir
karine varsa da –kör cehalet için arzuyu zorunlu eğitim yasalarıyla reddettiğimizde yaptığımız gibi– bazı istekleri tamamen reddetmeye izin verilebilir.
Beğenilerdeki yetersizliklerden kaynaklı şikâyetlerin pazar yerine yöneltildiklerinde yanlış yere yöneltilmiş olduklarını söylediğimde, tam olarak
bunu kastediyorum. Pazar yeri, beğeniler ister yüksek ister bozuk olsun, tüketicilerin beğenilerine satılabilir olan mal ve hizmetlerle karşılık verir. Noksanlık açık şekilde popüler beğenilerin kendilerinde yatıyorken, pazar yerini
bu arzuları gerçekleştirdiği için tenkit etmek âdil değildir. Bu tenkidi, halkın
beğenilerine bu beğenilere hizmet edenleri suçlamak suretiyle sub rosa (el
altından) saldırılar düzenlemek amacıyla, demokrasi fikrinin hatalı bir teşmiline korkakça verilen bir taviz olarak görürüm. Bu, restoranlardaki garsonları
şişmanlıktan ötürü suçlamak gibidir.
Bu cevaptan kaçmak üzere, daha sofistike entelektüeller iddia ederler ki,
insanlara neyi isteyecekleri pazar yeri tarafından söylenir –yani reklam mahir bir şekilde popüler arzuları bozar ve tahrif eder. Şüphesiz ki, bu cevapta
bir doğruluk payı vardır, ama bu önemsiz ölçüdeki bir paydır. Reklam endüstrisi insanların isteklerini eğip bükecek egemen bir güce sahip değildir –son
çığırtkanın sabun almak için dükkâna koşma talimatlarını körü körüne takip
eden çoluk çocuklar değiliz. Dahası, reklamın kendisi bütünüyle tarafsız bir
enstrümandır, ve kendisini son derece çelişkili arzuların neşrine/yayımına
adar. Otomobil sanayi bize araba sürdüğümüzde alkollü olmamamızı söylerken, alkol sanayi bize alkollüyken araba sürmememizi söyler. Senfoni orkestrası, dans grubu ile olan rekabetinde, daha çok reklam yapar ve bedelsiz hayli
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tanıtımı kullanır. Kolejlerimiz reklamın her çeşidini kullanır, ve gerçekten
de, bildik bir üniversite kataloğu Diogenes’i dürüst bir adam arayışında asla
durduramaz.
Bu yüzden, inanıyorum ki, eğer reklamı bir şamar oğlanı olarak kullanmak yerine doğrudan halka hitap etmiş olsalardı, entelektüeller samimiyet
ve zarafet bakımından kazançlı çıkarlardı. Onların, kendi beğenilerini daha
eleştirel şekilde incelenmiş olsalardı, ayrıca erdem kazanacaklarına inanıyorum: İyi bir komedyen ve bir Hamlet eseri rakip televizyon kanallarında iken,
profesörlerin yarıdan daha azının kahkaha attığına emin olabilmeyi isterdim.
Bununla birlikte, entelektüel tarafından yapılan aslî suçlama, pazar yerinin kişisel çıkar ilkesi üzerinden işlemekte oluşudur, ve gerçekten, rekabet
vasıtasıyla, hayırsever iş adamını dahi kendisi için çalışır hâle getirmeye zorlar. Ekseriyetle hodbinlik, hırs, çıkar gözeten gibi nötr kelimelerle tanımlanan kişisel çıkar, insan karakterinin galiz, anti sosyal bir unsuru olarak görülür, ve bu güdüye dayanan ve bu güdüyü aşılayan bir ekonomik sistem çok
az beğeni kazanır. Gerçekten de, kâr peşinde koşmaktan nefret, büyük dinler
tarafından paylaşılan birkaç belirli tutumdan birisidir.
Ben de çıplak bencilliği sevimsiz bir özellik olarak görürüm, fakat onu kendisiyle bağlantılı daha takdire şayan güdülerden ayırmakta sorun yaşarım.
Birey “yaklaşan trenin yolundan yalnızca Kilise sınıfımdaki arkadaşlarıma acı
vermemek için çekiliyorum” demediği hâlde dahi, bir insanın kendi hayatının
bekası için basiretli bir saygı genellikle uygun görülür. Bir atletin rakiplerini
yenilgiye uğratmak amaçlı şiddetli gayreti hayli takdir edilir, müsabakanın
yeterince âdil olması şartıyla, ve kazananın “kazandığıma memnunum çünkü
öncelikle ben kendisini beğenmiş birisiyim, ancak ikincil olarak Sheboygan
Yüksek Okulu’nun onuruna kazandığım için memnunum” demesi beklenmediği hâlde dahi.
Bir dereceye kadar atletik arenadan uzaktaki alanlarda dahi, kişisel çıkarın
ve daha iyi bir isim eksikliğinden ötürü cömertlik diye adlandıracağım şeyin
oynadıkları roller şaşırtıcı bir şekilde iç içe örülüdür. Kabul edildiği üzere,
araştırma ve yayıncılığın en rekabetçi dalında olsa da, hayatımı kolej öğretmenleri arasında geçirdim. Bir bakıma, meslektaşlarımın ilgisizliği şüphe
ötesindedir: Fikir almaya çalışan aptal insanlar gördüm –aklıma gelmişken
belirteyim, özel sektörde olduğu gibi, kamu çalışanları içinde de– fakat önemli bir iktisatçının meslekî kanaatlerini sattığı herhangi bir vaka görmüş veya
hatta şüphe etmiş değilim. Ayrıca doğrudur ki, en iyi profesörlerin pek çoğu,
ve en kötülerin pek çoğu, başka mesleklerde daha çok kazanabilirdi.
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Fakat diğer yandan, onları ve beni yönlendiren güdüler bütünüyle açık da
değil. Bilimsel bir problemi çözmeye çalıştığımızda, kendi meslekî statümüz
için ihtirasımız bilgi sevgimiz tarafından bütünüyle gölgelenir mi? Merak
ederim. Başka birisinin eserindeki safsataları göstermek için bir makale yazdığımızda, hatadan nefretimiz kendi zekiliğimizin gösterilişindeki ufak bir
parça coşkunca neşe ile asla karışmaz mı? Merak ederim.
Başka bir hususa değinmek isterim, “göreve adayım çünkü ben, sevgili
eşim ve müstakbel yönetici asistanım ile birlikte, politikada başka bir yerde
olduğundan daha çok para kazanabiliriz” diyen bir politik adayla asla karşılaşmadım. Ne de karşılaşmayı umarım. Ancak kamu çıkarı dili kesinlikle kişisel çıkarın hayli büyük bir sahasının üstünü örtmektedir.
Pazar yerinin kişisel çıkara, az çok bütün insan davranışında aşikâr olanın
ötesinde, özel değerler yüklediği fikrinin önemli bir kaynağı, bir insanın kazancının başkasının kaybı olduğu şeklindeki inançtır –tıpkı sözüm ona dostça
bir poker oyununda olduğu gibi, ticaret sıfır toplamlı bir oyundur. Bu, hiç de
doğru değildir.
Bir yanda, kabul edilmelidir ki, piyasa kazançlarının aslî kaynağı katılımcıların verimliliğidir. Poker oyunundan farklı olarak, toplumumuzun serveti
kişi başı temelinde dahi, her yirmi beş yılda bir, ikiye katlanmaktadır, ve bu
katlanma pazar yerindeki insanların emek ve hünerlerinden doğmaktadır. Elbette, aynı zamanda, etkinlikten ziyâde tekel ile, üretimden çok sahtekârlıkla
kazanılan gelirler vardır, ancak bunların pazar yerindeki gelirin yüzde onuna
tekabül ettiği bütünüyle abartılı bir tahmin olurdu. Burada elbette iyileşme
için yer vardır, ama pazar yerinin müthiş üretim başarılarını takdir etmek
için çok daha geniş bir yer vardır.
Diğer yandan, pazar yerindeki yenilikten doğan kazançların çoğunun büyük ölçüde topluma yayıldığını vurgulamak isterim. Yeni bir fikir bir süre
için bol kârları verebilir, ama rekabetin hızlı koşuşturması ürünün fiyatını
ılımlı bir seviyeye çok geçmeden çeker. Tükenmez kalemler su altında yazmaya istekli (ve benim tecrübemin hatırlattığı üzere, sadece su altında yazmaya istekli) yazarlar için ilk olarak 12,50 dolardan piyasaya sürüldü; Hızlı
bir şekilde fiyatları düştü ve bildiğiniz gibi artık o kadar ucuz ki, Büyük Amerikan Romanı’nı yazmazsanız eğer, ekonomik bir mazerete sahip değilsinizdir. Sears, Roebuck and Company ve Montgomery Ward bizim kırsal alan piyasa yapımızın geliştirilmesi sürecinde çok büyük miktarda para kazandılar,
fakat ikna olmuş durumdayım ki, onlar Amerika’nın fakir çiftçileri için son
yirmi sekiz yılın federal tarım destek programlarının toplam yekûnunun yaptığından daha faydalı oldular.

134 | George Stigler

Pazar yerinin kendisinin kâr takibinden ötürü özür diler hâle gelmesi, entelektüelin büyük tesirinin ilginç bir örneğidir. Sanayinin kaptanları artık,
halkla ilişkilerin verimlilik kadar önemli olduğu bir dünyada, büyük başarıları arasında, çalışanlarına sundukları bowling salonları veya kolej burslarını
listeliyorlar. Büyük kârların mevcut ürünlerin imalinde ve yenilerinin piyasaya sürülmesindeki büyük etkinliği kanıtlıyor oluşuyla övünmek, bu yöneticilerce dahi, kamu tüketiminin hayli arkaik bir düşünce şekli olarak görülür.
İktisadın lider azizi Adam Smith bir keresinde yazmıştı ki:
Hiçbir zaman, ticarete kamunun iyiliği için yönelenler tarafından yapılmış pek bir iyilik görmedim. Kamunun iyiliği gerçekten de tacirler arasında pek yaygın bir tesir değildir, ve sadece iki
çift laf onları bu tesirden vazgeçirmek için gereklidir.

Bu iki çift lafın ne olduğunu merak ederim.
Entelektüellere dönecek olursak, onların pazar yerinin kâr saikine yönelik
nefreti, şüphesiz ki, kısmen piyasanın mantığını ve işleyişini anlamaktaki
bir başarısızlığa dayalıdır. Ekonomik okur yazarlık seviyesinin 20. Yüzyıl’da
dikkate değer derecede yükselmemiş olmadığını kayıtlara düşmek acı verici
bir gerçektir. Gerçekten de, profesyonel iktisat daha karmaşık hâle geldikçe
ve onun uygulayıcıları, anlaşılması zor aygıtları giderek daha fazla kullandıkça, öteki entelektüellerle iletişim kurma kabiliyetimizde gerileme olmuş gibi
gözükmektedir. Bir yüzyıl kadar önce iktisat üzerine bir inceleme “Ekonomi
hayatın sıradan işi içinde insanoğlunun incelenmesidir” gibi bir cümleyle
başlamıştır. Bugün ise başlangıç ekseriyetle şöyle olmaktadır: “Bu kaçınılmaz uzun inceleme, fayda fonksiyonunun ikinci türevlerinin sonsuz sayıda
fasılalara (discontinuities) sahip olduğu bir ekonominin tetkikine tahsis edilmektedir. Problemi yönetilebilir tutmak için, her bir bireyin sadece iki malı
tükettiğini ve Robertsoncu bir haftadan sonra öldüğünü varsayıyorum. Topoloji gibi, sadece en temel matematiksel araçlar sürekli olarak kullanılacaktır.”
Fakat yanlış anlıyor olmak açıklamanın bütünü değildir: Herhangi bir miktar ekonomik eğitimin iktisadî hayatı kâr arayışı yolu ile organize eden bir
sistem için iç güdüsel nefreti bütünüyle ortadan kaldıracağına inanamam.
Çok sayıda entelektüele yine de öyle görünecektir ki, insanların diğer insanların refahına yönelik olarak makul bir şekilde bencilce olmayan adanmışlığı
ile yönlendirilen bir sistem, onların kendi yükselişlerinin peşine düştükleri
bir sistemden daha üstün olacaktır. Bu etik büyük dinlerde derin bir şekilde
mündemiçtir.
Kişisel olarak ben de inanıyorum ki, iyi toplum başka insanların refahına
büyük değer atfeden insanlar tarafından meskunlaştırılmış olacaktır. Yine de
bu, iyi toplumun yegâne vasfı değildir, ve bilhassa iyi toplumda, bir insan di-
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ğer insanların onun inanç ve değerleri üstüne sınırlamalarının en geniş muhtemel çizgileri içinde hür olmalıdır. Bireysel hürriyetin bu yüce etiği yardımseverliğin etiği ile çatışır, zira başka birisine onu sınırlandırmaksızın nadiren
olumlu bir iyilik yapabilirim. Doğrudur ki, ona sadece para verebilirim, ancak
onun üstüne bir sınırlandırma koymuyor göründüğüm bu uç örnekte dahi,
kendisi tarafından yapılan ne tür bir davranışın beni ona tekrar para vermeye
yönelteceği sorusu ile kaçınılmaz şekilde yüzleşir. Genellikle bu kadar az iyilik yapmış olmaktan memnun kalmayı zor bulurum, –bir insanın beslenmesinin veya konutunu veya sağlığını iyileştirmek için para vermek, ona daha çok
müzeye gidebilmesi için benzin vermek kadar etkinsiz görünür. Bu yüzden,
bu parayı verdiğimde, ayrıca ısrarcı olacağım ki, para konuta, veya çocukları
için tıbbî bakıma, veya sosyal bakımdan arzuya şayan olduğunu düşündüğüm şekilde buğday üretimine, ya da Burke ile de Tocqueville veya Marx ve
Lenin’in derleme eserlerine harcanmak zorundadır. Bir patron elbette ki kibar
bir şekilde paternalist olmaya eğilim gösterir. Yardımseverliğin kötü olduğunu söylemiyorum, ancak başka her şey gibi aşırıya kaçırılabilir.
Güdülere dâir bir son soru –neden böylesine önemliler? Beni korumak
amaçlı hantal ve hatalı bir girişimde beni yaralayan bir adama hayranlık duymalı mıyım, ve benim için faydalı ve sürekli bir hizmeti ifa ederek iyi bir
gelir kazanacak adamı hakir görmeli miyim? Yeterince ilginç şekilde, şüphe
ediyorum ki, cevabımız güdünün bir farklılık yarattığıdır –yani, yetersiz bir
iyiliksever tarafından yaralanmaya, yetkin bir hain tarafından gerçekleştirilmesine kıyasla daha az itiraz edilebilirdir. Fakat sizi soru ile baş başa bırakıyorum: Güdüler sonuçlar kadar önemli midir?
Kişisel çıkarın hâkimiyeti ile bağlantılı birkaç suçlama entelektüelin pazar
yeri için iddianamesinde dönüp durmaktadır:
İlk olarak, sistem, yetenekleri ve ilgileri kâr amaçlı ekonomik faaliyete yönelik olmayan insanlar için bir tedarikte bulunmamaktadır.
İkincisi, şayet kontrol edilmezse, toplumu büyük bir fakir sayısı ve birkaç
çok zengin arasında kutuplaştıracak olan, artan servet eşitsizliğine yönelik
kümülatif eğilimler vardır.
Üçüncü olarak, pazar yerindeki oyun, mülkiyet verasetinin başarıda bireylerin kendilerinin gayretlerinden çok çok daha büyükçe bir rol oynamasından
ötürü âdil değildir.
Bu iddiaların her biri hakkında kısaca yorum yapacağım.
İlk suçlama doğrudur –pazar yeri insanların istediği şeyi sunmayan bir
adama gelir sağlamayacaktır. İnsanlar muazzam seviyede farklılaşan istekle-
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re sahiptir, fakat onların yeteri kadarı eski diller üstüne araştırma ile meşgul
olmak üzere insanları işe almayacaktır, ne de altmış yıl önce, onlar kuantum
mekaniğini incelemek için insanları işe aldılar. Pazar yeri bir askerî hava
gücü sağlamaz veya fakirler için sadaka sunmaz. Hatta bebekleri bile beslemez. Bir toplumun pazar yerinden daha fazlasına ihtiyaç duyduğu sonucuna
varıyorum.
İkinci suçlama, servetin gittikçe artan eşitsizliğine yönelik kümülatif eğilimlerin var oluşu, doğru değildir. Gerçekten de, bu suçlamayı Korkuluğa
Zulmü Engelleme Cemiyeti’nden gelecek azarlama korkusundan dolayı göz
ardı ediyor olabilirdim, şayet bu korkuluk bu kadar popüler olmasaydı. Bariz
tarihsel gerçeğe dayalı olarak, gelir dağılımındaki eşitsizlik azalmaktadır, ve
bu azalış hükümet gayretlerinden daha çok piyasa güçlerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca not etmeye değer ki, modern bir piyasa ekonomisi merkezden yönlendirilen veya sanayileşmemiş ekonomilerden daha az bir eşitsiz
gelir dağılımına sahiptir.
Üçüncü suçlama, mülkiyet verasetinin pazar yerindeki gelirin dağılımında
hâkim bir rol oynaması, bir abartıdır. Mülkiyet veraseti önemlidir, fakat şunu
fark etmek bu suçlamaya bir miktar görüş açısı kazandıracaktır; Mülkiyet geliri ulusal gelirin yalnızca beşte biridir, ve miras alınan mülkiyet ise bütün
mülkiyetin yarısından daha azıdır, yani bütün gelirin yüzde onundan daha azı
mülkiyet veraseti tarafından idare edilir.
Mülkiyet verasetinin uygun rolünü birkaç dokunmalık cümle ile değerlendirmeye çalışmak hiçbir faydalı amaca hizmet etmez. Verasetin müşevvikler
üstüne tesirlerini dikkatle incelemeliyiz; Ölüme bağlı olarak yapılan bağışlara neredeyse eşit olan, yaşam süresince edinilen hediyeleri incelemeliyiz; Ve
özel kaynaklarla vakfedilen kolejlerin lüks hayat yaşayan kaçınılmaz vârisleri
dengeleyebilecek kadar yeterince faydalı olup olmadıklarına karar vermeliyiz
–yani, Tommy Manville’e sahip olmaksızın Carleton’a sahip olup olamayacağımıza.
Fakat bizim en büyük sorunumuz, verasetin bono ve hisse senetleriyle
dolu bir kiralık kasa kutusunun çok daha ötesine taşmasıdır. Sizlere zeki olduğunuzu söyledim; Şimdi ekliyorum ki, zeki olmanızın aslî nedeni sizin ebeveynlerinizin zeki olmasıdır. Bazılarınız, bilhassa daha genç olanlarınız, bunu
inanılmaz bulabilir. Mark Twain, 18’inden 21’ine büyüdüğü kısa zaman esnasında, babasının hayli çok şey öğrenmiş olmasının kendisini hayrete düşürmüş olduğunu söylemiştir. Ancak, yetenek veraseti önemlidir, muhtemelen
gelir dağılımı üstüne tesirlerinde, mülkiyet verasetinden daha da önemlidir.
Bu yüzden, verasetin uygun rolünün tam bir anlatımı, yeteneği ve belki de,
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Massachusetts’den dinleyicim genç senatörümüzün kabul edebileceği gibi,
isim ve şöhreti bile içerecek şekilde genişletilmelidir. Bizim toplumumuzda
veraseti yöneten sosyal ve yasal kurumlar kesinlikle ıslah edilmeye açıktır,
ancak eğer, bön eşitlikçilikten daha fazlası olmayan bir şeyle yönlendirilirsek,
bu kurumları ıslah etmemiz muhtemel değildir.
Ve son sözüme geliyorum. Biz entelektüeller insan aklının, ve onun cehaletin geniş alanının gittikçe daha büyük bir kısmını fethetme yeteneğinin güçlü
inananlarıyız. Fakat iyi toplum için uygun ekonomik organizasyon üstüne fikirlerimize ulaşırken, bu toplumun temel kültürel değerlerinin ilerlemiş olduğu kadar, aklımızı pek kullanmadık. Aşikârdır ki, insanoğlunda beslenen
özellik türleri ekonomik yaşamın organize edildiği yol tarafından (ama tabiî
ki, yalnızca onun tarafından değil) tesir altına alınır –son tahlilde, tarih boyunca insanlar uyanık saatlerinin yarısını ekonomik faaliyet ile geçirmektedir.
Pazar yerinin ahlâkî tesirleri her ne kadar önemli olursa olsun, onlar gerçek bir incelemeye konu edilmediler. Genel eğitimin, bilimsel ilerlemenin, ve
demokrasinin bu muazzam çoğalışı, pazar yerini düzenleyen serbest girişim
sisteminin su yüzüne çıkışı ile zaman ve mekan itibariyle bütünüyle örtüştü.
Bu rastlaşmanın kaza eseri olmadığına inanıyorum: Geçen üç yüzyılın ekonomik inkişafı hürriyetin bu genel gelişiminde hem bir neden hem de bir sonuçtu. Hür pazar yerinin hâkim dönemi 19. Yüzyıl’dı. Ancak daha az güvenle
inanıyorum ki, bu yüzyılda büyük savaşların yokluğu –tarihteki yegâne barış
yüzyılı– özgürlüğün bu egemenliği ile bağlantılı idi. Yine daha az güvenle
inanıyorum ki, Britanya halkının zorba ve kanunsuz insanlardan neredeyse
ıstırap çektiren Victoryen dürüstlüğüne sahip bir nüfusa modern dönüşümü
özgürlüğün bu egemenliği ile bağlantılı idi.
Bu kanaatler doğru ya da yanlış olabilir, ancak onlar bir beğeni meselesi
değildir. Onlar ekonomik ve sosyal organizasyon arasındaki bağlantıya ilişkin hipotezdirler, ve analitik gelişime ve empirik sınamaya tâbidirler. Bunu
yapmamızın zamanı geldi, en gerekli zamanı. Bizim pazar yerine yönelik egemen tutumumuz Plato’nun zamanından bu yana değişmedi. Bu soruyu tekrar
düşünme zamanının gelmiş olması mümkün değil mi?
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düşüren ve, varlığı elde etmek üzere, borçlanmayı basiret sınırlarının ötesine
doğru ayartan genişleyici bir parasal politika tarafından yaygınlaştırılır.
Fed 2001 itibariyle gereğinden fazlaca uzun süre yer açıcıydı, ve parasal
politikayı sıkılaştırmak için yavaş kaldı, ki Haziran 2004’e kadar sıkılaştırmayı ertelemiş ve sonra aylık 25 baz puan artışa Ağustos 2006’da son vermişti.
10 Ağustos 2007’de başlayan ve 22 Ocak 2008’de benzeri görülmemiş bir 75
baz puanlık indirim ile hız kazanan fâiz oranı indirimleri, planlı bir FOMC
toplantısından bir hafta önceki planlanmamış bir video konferansı toplantısında duyuruldu. 2004’teki oran artışları gereğinden daha azdı ve gereğinden
önce sona erdi. Bu konut fiyat balonu için parasal politika sahnesi idi.
Konut fiyat balonu vakasında, hükümet, konut mülkiyetinin bireyler ve ailelerin refahı için faydalarını dinî bir eda ile dile getirerek, konut talebini teşvik
edici bir rol oynadı. Kongre ayrıca bu seferberlikte ufak bir oyuncu olmaktan
daha fazlası idi. Fannie Mae ve Freddie Mac hükümet destekli teşebbüsler olarak yaratılmıştı. 1992’den başlayarak, Kongre Fannie Mae ve Freddie Mac’i
düşük ve orta gelirli borçlanıcılara giden ipotek alımlarını artırmak üzere zorladı. 1996’da, Konut ve Şehir Gelişimi Dairesi (Department of Housing and
Urban Develepment – HUD) Fannie ve Freddie’ye açık bir hedef verdi: İpotek
finansmanlarının %42’si, ikamet bölgelerindeki ortalama gelirin altında gelire sahip olan borçlanıcılara gitmek zorundaydı. Bu hedef 2000’de % 50’ye ve
2005’de % 52’ye artırıldı. HUD, 1996 için, Fannie ve Freddie tarafından yapılan
bütün ipotek alımlarının % 12’sinin “özel ucuz” (special affordable) krediler
olmasını şart koştu, ki bu tür krediler, tipik olarak, kendi bölgelerinin ortalama gelirinin % 60’ından daha az gelire sahip borçlanıcılara verilir. Bu rakam,
2000’de % 20’ye ve 2005’te % 22’ye artırıldı. 2008 hedefi ise % 28 idi. 2000 ve
2005 arasında Freddie ve Fannie bu hedefleri her yıl için tutturdu, ve konutları
% 10 peşin ödemeden daha azı ile satın alan borçlanıcılara verilen subprime
(ikincil/riskli) ve değişken oranlı kredilerin pek çoğunu içeren, yüz milyarlarca
dolar değerinde krediyi finanse etti. Fannie ve Freddie ayrıca, para kazanmak
ve HUD’un ucuz konut hedeflerine yardımcı olmak üzere, kendi portföyleri için
yüz milyarlarca dolar değerinde subprime menkul kıymeti satın aldı. Fannie
ve Freddie subprime menkul kıymetler için talebin önemli katılımcılarıydı.
Kongre, Fannie ve Freddie’yi hem yatırımcılarına hem de politik sınıfa hizmet
etmek üzere tasarlamıştır. Fannie ve Freddie’nin fakir insanlar arasında konut
mülkiyetini artırmak amacıyla daha fazlasını yapmasının talep edilişi, Kongre
ve Beyaz Saray’ın, en azından kısa vadede, düşük gelirliler için konutu bütçe
dışından sübvanse etmesine izin verdi. Ne yazık ki, bu strateji politik sürecin
ve bu krizin çözümü için önerilerin kalbinde yer almaya devam etmektedir
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(Roberts 2008). Fannie ve Freddie, kampanya bağışlarını meclis üyelerine doğru genişleterek, politik bakımdan aktif oldu.
Faktör İki: Kusurlu Finansal Yenilikler
Kredi krizinin doğuşuna tesirde bulunan ikinci bir faktör, menkul kıymetleştirme, türevler ve fâizi açık artırmayla belirlenen menkul kıymetler (auction
rate securities/müzayede oranlı menkul kıymetler) gibi yatırım araçlarındaki
yeniliklerin, piyasaların bu araçların tasarımındaki kusurların farkına varmasından önce benimsenmesi idi. Bunların her birindeki temel kusur fiyatlarını
belirlemenin güçlüğü idi. Menkul kıymetleştirme, ipotek kredisinin geleneksel “ipoteği elinde tutmak için kredi aç” modelinin yerine “ipoteği menkul
kıymetleştirip elden çıkarmak için kredi aç” modelini ikame etti. Eklenen bankacılık yenilikleri, bilhassa da türev endüstrisinin dikkat çeken uygulamaları,
ipotek kredilendirmesinin sorunlarını daha kötü hâle getirdi. Bunu, türevlerin temel özelliği olan riski, ne bu araçların tasarımcısının ne de alıcısının
bu araçlarca dayatılan riskleri açıkça anlayamayacağı kadar karmaşık hâle
getiren yönlere doğrultarak yaptı. Riskli ihtimallerin (contingencies) türev
sahipleri üstlendikleri şeyleri fark etmediler. İpoteğe dayalı menkul kıymetlere ilâveten türevlerin de fiyatlandırması zordu, ki bu piyasaların uzmanlaşmadığı bir sanattır. İpotek kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi, ipotek
endüstrisinden ticarî bono ihracına, öğrenci kredilerine, kredi kartı alacaklarına ve diğer kredi kümelerine doğru yayıldı. İpoteklerin bir havuzu tarafından teminatlandırılan, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin tasarımı, havuzun
menkul kıymetlere değer kazandıracağını varsaymıştı. Bununla birlikte, havuz değişen nitelikteki ipoteklerin bir tasnifi idi. Tasarımcılar havuzun nasıl
fiyatlandırılacağına dâir bir kılavuza sahip olamadılar. Kredi derecelendirme
kuruluşlarının menkul kıymetin fiyatını belirleyeceğini iddia ettiler. Ancak,
kredi derecelendirme kuruluşları bu görev için bir formüle sahip değildiler.
Bu kuruluşlar karmaşık menkul kıymetlerin derecelerini âdeta bu kıymetler
sıradan ticarî bonolarmış gibi, ve havuzdaki bireysel ipotekleri incelemeksizin tayin ettiler. Derecelendirmeler menkul kıymetlerin değerini aşırı yüksek
göstermeye meyletti ve temeli itibariyle keyfî idiler. Menkul kıymetleştirme
olmasaydı, subprime ipoteklere bağlı menkul kıymetlere akılsızca garanti veren, bono ihraççıları da dâhil, kredi piyasası çöküşünün bütün çevresel farklı
oyuncuları istismar ettikleri ikincil rollerin içine çekilmiş olmayacaklardı.
Menkul kıymetler ve bankacılığın denetleyicileri, ipotek kredilerinin yatırımcılara menkul kıymet olarak yeniden satımı amacıyla paketlenmesinin,
hem yatırımcılar hem de ipotek borçlanıcıları için bir tehlike olduğunu biliyorlardı, fakat kenarda durdular ve, bu uygulamalar ortaya çıkıp ipotek piyasasını dönüştürdükçe, süreci durdurmak için bir girişimde bulunmadılar.
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Faktör Üç: Finansal İşlemlerin Çöküşü
Kredi krizinin doğuşuna yol açan üçüncü bir faktör bazı finansal araçlar için
piyasaların çöküşü idi. Özellikle önemli bir araç, fâiz oranının periyodik olarak müzayedelerle yeniden belirlendiği, uzun vadeli bir araç olan müzayede
oranlı menkul kıymetlerdi. Bu araç 1984’de, uzun vadeli fonlamaya ihtiyaç
duyan borçlanıcılar için, uzun vadeli borçlanmaya bir alternatif olarak meydana çıkmıştı. Ama kısa vadeli bir menkul kıymet olarak işlev görür. 2007’de,
vadesi gelmemiş müzayede oranlı menkul kıymetler 330 milyar dolara tekabül etti. Normalde, periyodik müzayedeler bonolara yaklaşık olarak nominal
değerinde işlem gören kısa vadeli bir varlığın likiditesini sağlar. Müzayede
oranlı menkul kıymetlerin başlıca ihraççıları belediyeler, hastaneler, müzeler,
öğrenci kredisi finansman birimleri, ve borsaya kote edilmiş olmayan mutual
fonlardı. Bir müzayede başarısızlığa uğradığında, satılacak menkul kıymetlerin sayısından daha az fiyat teklifçisi vardır. Bu olduğunda, menkul kıymetler
bir ceza oranı üzerinden, tipik olarak devletin azamî oranından veya bir libor
artı spread üzerinden fiyatlandırılır. Bu, yatırımcının kendi parasını geri alamadığı, ve ihraççının borçlanmak için daha yüksek bir oran ödemek zorunda
kaldığı anlamına gelir.
Başarısız müzayedeler kredi piyasası krizi öncesinde seyrekti. Müzayedeleri
gerçekleştiren bankalar, bir müzayede başarısızlığını engellemek üzere, kendi
sermayelerini enjekte edebilirlerdi. 2007 Sonbaharı’ndan başlayarak, bu bankalar, subprime ipotek piyasası çöküşünün bir sonucu olarak, kredi zararları ve
ipotek zararlarını tecrübe ettiler. Ve müzayedeleri başarısızlıktan âzade tutmak
üzere kendi paralarını taahhüt etmek için çok daha az istekli hâle geldiler. 2008
Şubatı itibariyle, bu tür başarısızlık korkuları yatırımcıları fonlarını müzayede
oranlı menkul kıymet piyasasından geri çekmeye yöneltti. Borçlanma maliyetleri oranı başarısız müzayedelerin ardından keskin şekilde yükseldi. Temeli itibariyle türdeş müzayede oranlı menkul kıymetler için sonuçlanan farklı oranlarla birlikte, piyasa kargaşaya düştü. Farklı sektörler müzayede oranlı menkul
kıymet piyasasının başarısızlığınca baskı altına alınmıştır (Chicago Fed Letter,
2008).
Bu aracın tasarımındaki kusur onun piyasa çöküşü tarafından açığa serilmiştir. Borçlanıcıya uzun vadeli ama borç verene kısa vadeli olarak görünen bir
fonlama aracı bir hayaldir. Bir taraf için uzun vadeli olan bir fonlama aracı karşı
taraf için de uzun vadeli olmak zorundadır. Müzayede oranlı menkul kıymetler
piyasası, menkul kıymetleştirmeyi icat eden beyin fırtınasına benzer şekilde,
yaratıcılığın başka bir örneğidir. Her ikisi de parlak bir yenilik olarak göründü.
Menkul kıymetleştirme fiyatlaması güç ürünleri doğurmuştur. Müzayede oran-
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lı menkul kıymetler, tasarımındaki zatî kusura karşı ayakta kalamazdı. İkisi de
kredi piyasası işlemleri için felâket olduklarını kanıtlamıştır.

Kredi Piyasası Çöküşünü Doğuran Üç Faktörün Bir Tekrarından
Nasıl Kaçınmalı
Bahsettiğim ilk faktör hususunda –konut fiyatı balonunun yayılımındaki genişleyici parasal politikanın rolü hususunda– Alan Greenspan’ın argümanına
cevap vermeme izin verin. Bu argümana göredir ki, hiçbir merkez bankası
varlık fiyat balonuna son veremezdi, çünkü, şayet bunu yaparsa, ekonomi, bir
demokraside halkın arkasında durmayacağı bir resesyonun içine çekilir (Greenspan, 2008: 523). Bu argüman aldatıcıdır. Greenspan, Fed’in, fâiz oranlarını
ipotek kredilendirmesi ve borçlanmayı risksiz gösteren ve konut fiyat artışlarının teşvik eden seviyelere düşürmeyen, daha az genişleyici bir parasal
politikayı neden gerçekleştiremediğini bize açıklamaz. Şayet parasal politika
daha kısıtlayıcı olsaydı, konut varlık fiyat balonundan kaçınılabilirdi.
Kredi piyasası çöküşüne yol açan bahsettiğim ikinci faktör kusurlu olan
yatırım araçlarındaki yeniliklerin olgunlaşmadan kabulü idi, öncelikle yeni
araçları fiyatlandırmanın zor olması nedeniyle. Kredi piyasaları, eğer doğru
bir fiyat muhtemel bir borçlanıcının portföyüne dâhil ettiği varlıklara tayin
edilemezse, normal surette işlev göremez. Yatırımcıların ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile kredi tahsisinin bu yaratıcı yöntemlerinin dağıtımındaki
hizmetlerin pek çok satıcısı için kârlı olan diğer yeni tür varlıkları benimsemesinden çıkarılacak ders, baştan sona test edilmemiş yeniliklere karşı ihtiyatlı olmaktır.
Kredi piyasasının kendisiyle mücadele ettiği son faktör seçili yatırım araçlarının ticaretindeki, onların zayıflıklarını ortaya çıkaran çöküştür. Yatırımcıların sonuç olarak tecrübe ettiği kayıplar, bu piyasaları, sükûnet kredi piyasasına bir bütün olarak dönünceye ve kusurlar düzeltilinceye kadar işlemekten
alı koyacaktır.

Sonuç
Daha çok kargaşa yine de kredi piyasalarını hırpalayabilir. Bankaların ve diğer finansal firmaların sermaye değerlerindeki düşüş uğraşılacak şey olarak
kalmaktadır. Müflis firmalar vergi ödeyenlerin fonlarıyla yeniden sermayeye
kavuşturulmamalıdır. Bu kurumların portföylerinin incelenmesi için sistematik bir sürece, hangilerinin iflâs etmiş olduğunun teşhis edilebilmesi amacıyla ihtiyaç vardır.
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Birkaç bağlantısız konuya dikkat çekeceğim, ve sonra bu finansal krize nasıl
yakalandığımızı ve gelecek krizlerin riskini azaltmak için gerekli değişiklikleri tartışacağım.

Bazı Gözlemler
Öncelikle, Fannie Mae ve Freddie Mac’i mümkün olduğunca çabuk kapatmalıyız. Bu iki kuruluşun varlığı için, Kongre bütçe sürecinden kaçmak dışında
bir neden hiç olmadı. İnsanların Fannie ve Freddie’den edindiği fayda ipotek
fâiz oranının sübvansiyonundan geldi. Kongre bu sübvansiyonu tekrar ve tekrar ikmal edebilirdi. Programı bütçe dışına çıkararak bunu yapmaktan kaçındılar. Bu, Fannie Mae ve Freddie Mac’in kârlarına iştirak eden Kongre üyeleri
için bir çıkara yol açtı. Bu, kötü hükümet politikasının bir örneğidir.
İkincisi, ileriye baktığımızda, GSYİH’nın bir payı olarak Birleşik Devletler’in
borcu % 40’tan en az % 60’a yükselecektir. Eğer Japonya, İtalya, veya Belçika’ya
bakarsanız, bu çarpıcı bir rakam gibi görünmez. Farklılık bu borcun büyük
kısmının yabancılara borçlanılmış olmasıdır. İleriye baktığımızda, daha çok
* Allan H. Meltzer, “Reflections on the Financial Crisis,” Cato Journal, cilt 29, no. 1, Kış 2009, ss. 25–30. © Copyright,
The Cato Institute 2009. Cato Journal’ın izniyle yayınlanmıştır. Metnin orijinali için bkz. http://www.cato.org/pubs/
journal/cj29n1/cj29n1-3.pdf
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ihracat yapmak zorunda kalacağımız ve tüketimin muhtemelen daha yavaş
bir oranda artacağı fikrine alışmalıyız. Birleşik Devletler’deki tüketim üstüne
yükselen harcama yıllarının ardından, kemerlerimizi bir parça sıkmayı öğrenmek zorunda kalacağız. Bu, politik olarak pek gerçekleştirilmesi kolay bir şey
olmayacaktır; Bu dönemde yönetimde bulunacak başkana acıyınız.
Üçüncüsü, basından her gün çok sayıda soru alırım, ve bugünlerde sorulardan birisi deflasyon. Son kez birisi bana bu soruyu sorduğunda, –ki duyduğum on beşinci kez soruluşu olmalıdır– basınla geçen kırk yılım içinde
duyduğum en aptal sorulardan birisi olduğunu söyledim. Deflasyon hakkında
konuşan insanların okula geri dönmesinin, ve istikrarlı değişim oranları ile
seviyedeki tek seferlik değişimler arasındaki farkı öğrenmesinin zamanı geldi. Yaşayacağımız sözde deflasyon petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın tersi
olan, petrol ve gıda fiyatlarındaki düşüştür. Bunlar, fiyat değişimlerinin sürekli oranı değil ama fiyat seviyesindeki değişimlerdir. Doğru düzgün anlaşılan deflasyon sadece fiyatların değişim oranındaki sürekli bir düşüşe işaret
eder. Sırası gelmişken, Federal Rezerv tarihinde, deflasyon yaşadığımız altı
ya da yedi dönem vardır. Bunlardan yanlıca bir tanesi bir felâketti: Büyük
Buhran. Bu bir felâketti, çünkü deflasyonun sürüyor olmasına karşın, para
artışı düşüyordu, ki böylece beklenti deflasyonun devam edeceği idi. Diğer
deflasyon vakalarında, eğer ekonomik iyileşmelerin ayak izlerine bakarsanız,
onları herhangi bir başka iyileşmeden ayırt etmeye gücünüz yetmez.
Dördüncüsü, iflâs hukukudur. İflâs yasasında günümüz koşullarına intibak sağlamak üzere değişiklik yapmak için bir hayli baskı var. Eğer bunu
yaparsak, basit gerçek şu ki, bir iflâs yasasına sahip olamayız. İflâs yasasının
faydası insanlara sıkıntılı koşullar altında ne bekleyebileceklerine dâir bazı
fikirleri vermesidir. Şayet bu yasayı bu koşullarla bağlantılı olarak değiştirirsek, hukukun egemenliğini ihlâl ederiz.
Son olarak, inanıyorum ki, Kongre ve hükümet yanlış sorun üstünde çalışıyor. İpotek sorununu konut sorununu çözerek halledebilirsiniz. Fakat konut
sorununu ipotek piyasasında ayarlama yaparak çözemezsiniz. Bunun üstünde
bir parça durmama izin verin. Ekonominin konut ve ipotek piyasasında karşılaştığı başlıca bir sorun, konutlardaki fiyat düşüşünün temerrütleri teşvik
etmesidir. Ve, piyasanın % 11 olarak belirlediği, 2009 için beklenen düşüş,
konutların fiyatı ipotek değerinin altına daha da düştükçe, çok çok daha temerrüdün oluşacağı anlamına gelir. Ve bu sorunu çözmek istiyorsunuz.
Güçlük o dur ki, şayet politika yapıcılar onların ipoteklerinin değerini düşürmek ya da ipotekler üstündeki fâiz oranını düşürerek insanlara fayda sağlamaya çalışırsa, şu hâlde, başka insanlar da gelip yardım isteyemeye teşvik

Finansal Kriz Üstüne Düşünceler | 147

edilecektir. Düşen konut fiyatlarınca neden olunan sorunu ve ipotek piyasasının geleceği sorununu çözmek için, konut talebinde bir artış ihtiyacı vardır.
Eğer 2008 normal bir yıl olsaydı, 500 bin değil takriben 1,5 milyon ev satılmış olacaktı. Yani talebi artırmak için daha çok yer vardır, ve talebi teşvik
etmek için bir yol bulmak zorundayız.
Benim önerim basit ve açıktır. Kimin içerde kimin dışarıda olduğuna karar
vermek için hükümet bürokratlarına güvenmek yerine, benim önerim bireyleri yapmak istedikleri şey hakkında kendi kararlarını vermek üzere serbest
bırakır. Eğer bir alıcı bugün ve 2009’un sonu arasında bir ev için peşin ödeme
yaparsa, peşin ödeme miktarı kadar bir vergi kredisi alır. Bu tutar vergi kredisini câzip kılmaya yetecek kadar da olabilir. Eğer alıcı vergileri ödemezse,
yine de kredi alır. Onların ilk, ikinci, üçüncü veya, John McChain’in örneğinde
olduğu gibi, sekizinci evlerini alıp almadıkları beni ilgilendirmiyor. Önemli
olan şey fazla arzı ortadan kaldırmaktır. Bu iki şeyi yapacaktır: Fiyatlardaki
çöküşü yavaşlatacak veya durduracaktır, ve bu nedenle gelecek temerrütler
üstünde olumlu şekilde işleyecektir; Ayrıca nihaî olarak, inşaat ticaretindeki,
ekonominin büyük bir parçası olan insanların işe dönüşünü teşvik edecektir.
İpotek piyasasındaki sorun ipoteklerin hayli düşük fiyatlarla satılıyor olmasıdır: Yaklaşık 100 dolar başına 45 dolar. Neden bu kadar büyük? Hiç kimse bu fiyatların ne kadar çok düşeceğini bilmediği için, büyük bir iskonto yaparlar. Eğer Bakan Paulson ilk planını takip etmiş olsaydı ve ipotekleri fiilen
satın almış olsaydı, kendisine ipotekleri satan çok sayıda insanı iflâs ettirmiş
olacaktı. Onlar ipotek portföylerini 45 dolara satmaya yetecek bir konut öz
sermayesine (equity) sahip değiller. Konutun bu aşırı arzı üstünde talebi artırarak doğrudan çalışmamız lazım.

Finansal Krize Deregülasyon Neden Olmadı
Şimdi beni hayli huzursuz eden sorunlardan birisine eğilmek istiyorum. Kongre, kendisinin yaratmaya yardımcı olduğu sorunlar için, düşünebildiği herkesi
suçlamaktadır. Kongre’dekiler sürekli deregülasyondan bahsediyorlar. Son sekiz yıl süresince deregüle edilen önemli bir şeye işaret eden herhangi birisine
meydan okuyorum. Pek bir şey deregüle edilmedi. Son büyük deregülasyon,
ticarî ve yatırım bankacılığını ayıran Glass–Steagall şartını kaldıran, Başkan
Clinton’un imzaladığı 1999 yasası idi. Dünyadaki başka hiçbir ülke ticarî ve
yatırım bankacılığını ayırmaz, ve onların hiçbirisi de bu hususta sorun yaşamaz. Ne de biz bu hususta sorunlar yaşadık. George Benston (1990) uzun yıllar
önce, Glass–Steagall’dan yana argümanların hepsinin insan hayaline dayalı olduğuna işaret eden bir makale yazmıştı. Glass–Steagall hakkında konuşan baş-
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ka herkes bu hayale atıf yaptı. Hiç kimse ticarî ve yatırım bankacılığının birleşmesinin Büyük Buhran’ın bir nedeni olduğunu gösteren kanıtı üretememiştir.
Ve elbette, artık anlıyoruz ki, Federal Rezerv Büyük Buhran’ın asıl nedeni idi.

Neyin Değiştirilmesi Gerekli?
Kabul edilmesi ve düzeltilmesi gereken birkaç şey var.
Öncelikle, Fannie Mae ve Freddie Mac gibi hükümet destekli teşebbüsler
hakkında bir şey yapmamız gerekli. Kongre, Kamu Yararına Yeniden Yatırım
Yasası’nı (Community Reinvestment Act – CRA) 1977’de kabul etti. Başlangıçta zararsız değildi, ama daha sonra olduğu kadar da zararlı değildi. CRA’nın
konut alıcıları için şart koştuğu şeyler gittikçe gevşedi. 2005’te, Konut ve
Kent Geliştirme Ajansı peşin ödemesiz ipoteklerin kullanımını teşvik etti.
İpoteği ödeyemeyecek olsalar bile, insanları konutların içine yerleştirmek
için muazzam politik baskı vardı. Bu baskı ile birlikte, Fannie Mae ve Freddie
Mac gibi devlet destekli finansman kurumları, ekseriyetle peşin ödeme gerektirmeyen, subprime (ikincil/riskli) kredileri satın almaya başladı.
Sorunun kapsamı 1980’den 2007’ye gerçekleşen şey tarafından açığa serilmektedir. Bu süre zarfında, Fannie ve Freddie tarafından alınan ipoteklerin
tutarı 200 milyon dolar gibi bir rakamdan 4 trilyon dolara çıktı. Müşevvikleri değiştirmeye ihtiyacımız var. Eğer fakirler için konutu sübvanse edeceksek, şu hâlde bunu, bu dolambaçlı yöntemle değil, bütçe içinde yapmalıyız.
Kongre’den asla edinemeyeceğimiz tek büyük bir reform, bütün bütçe dışı
kurumların hepsini ele almak ve onları kapatmaktır. Eğer Kongre onları korumak yönünde oy kullanırsa, doğrudan tahsisatları yapmalıdır.
İkinci olarak, Federal Rezerv’in finansal krizdeki rolünü not etmeliyiz.
Alan Greenspan bir hata yaptı. Fâiz oranlarını çok üzün süre için gereğinden
fazla düşük tuttu. Deflasyondan korkuyordu. Bu bir hataydı. Bütçe açığımıza
ve doların düşüşüne dâir uzun vadeli beklentiye sahip bir ekonomide deflasyon riski bana asgarî görünüyor. Yine de deflasyonla yüz yüze kaldığımızı düşündü, böylece parasal politikayı çok uzun süre için gereğinden fazla gevşek
tuttu. Fakat hiç kimse bankalar ve finansal kurumlardaki insanları ipotekleri
satın almak için zorlamadı; Bu insanlar Hazine tahvilleri satın alabilirlerdi.
Bu yüzden, Fed kredinin bol olduğu bir çevreyi teşvik ettiyse de, aşırı kaldıraca girmek ve riskli kredileri yaratma kararı özel sektörün sırtına düşer.
Finansal kurumlar, sözde Greenspan opsiyonuna (Greenspan put) bir inanç
(yani, şayet başları belâya girerse, Fed’in onları kurtaracağı inancı) tarafından
teşvik edilmiş olabilirler, fakat bu iddiayı destekleyecek sağlam kanıt yoktur.
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Fed’in tarihini yazarken fark ettiğim şeylerden birisi o dur ki, Fed hiçbir zaman “nihaî kredi mercii” politikasının ne olduğunu kamuya ilân etmedi (bkz.
Meltzer, 2003, 2009). Bazen bankaları kurtardı; Bazen onların iflâs etmesine
izin verdi; Ve bazen arabuluculuk gibi bir şey yaptı. Long Term Capital Management ve daha yakınlarda Bear Stearns’de olduğu gibi, birilerinin onları
devraldığı bazı anlaşmaları sağladı. Fed bu kurumların batmalarına izin vermedi. Açık bir politikanın yokluğu, özellikle bugünlerdeki gibi zamanlarda,
belirsizlik yaratır.
Bear Stearns örneğinde, Fed bu finansal devi yarı yarıya kurtardı, ama
sonra Lehman Brothers’ın iflâsına izin verdi. Eğer bir portföy işletiyorsanız,
daha sonraki adımın ne olması gerektiğine inanırsınız? Sonraki adım Fed’in
size yardım edeceği veya etmeyeceği olabilir. Belirsizlik artmıştır. Lehman’ın
iflâsının ardından, portföy yöneticileri Hazine tahvilleri için hücuma geçti,
ve Hazine tahvili oranını sıfıra yakın bir rakama düşürdü. Muazzam bir belirsizlik yaratmak bir hataydı, düzeltilmesi gereken bir hata. Fed “nihaî kredi
mercii” politikasını açıklamalı ve bu politika üstünde ısrarcı olmalıdır –ki bu,
işin zor kısmıdır. Fed “iflâs etmek için çok büyük” anlayışından kurtarılmalıdır. Eğer bir banka iflâs etmek için çok büyükse, gereğinden fazla büyüktür.
Üçüncüsü, prim ödemeleri konusunda bir sorun olduğunu söylemek istiyorum. Dünyadaki en iyi işletme okullarından 5 ya da 10 yıl önce mezun olan,
ve hurda (junk) finansal varlıkları alıp satan MBA’lı çalışanlara sahibiz. Bunu
neden yaptılar? Bunu yapmak için yeterince ödüllendirilmişlerdi, ve eğer yapmasalardı kovuluyorlardı, böylece bunu yaptılar ve çok para kazandılar. Bu,
bütün bankalarda gerçekleşmedi. JP Morgan Chase açık bir örnektir, tıpkı Pittsburgh National gibi. Bank of America, Countrywide ve Merill Lynch’i iktisap
etmeden önce bir örnekti. Bu bankalar Citigroup ve bazı diğerlerinin yapmış
olduğu şeyi yapmadılar. Yönetim insanları ödüllendirdiği yol hususunda düşünmek, ve prim ödemelerini daha uzun bir zaman dönemine yaymak zorundadır. Yönetim ve çalışanları işlem yaptıklarında riske atılmış bir şeye sahip
olmalıdır. Birkaç yıl içinde iki kriz yaşamış olmamız gerçeği –dotcom krizi ve
bankacılık/finans/konut krizi– insanların primle ödüllendirildiği usul ile hayli
bağlantılıdır. Bu, yönetimlerin bir sorunudur, hükümetlerin değil.
Dördüncüsü, regülatörler asla Basel Mutabakatı’nın günümüz sorunlarına katkıda bulunduğu gerçeğininden bahsetmemekteler. Kitabım A History
of the Federal Reserve’de (Federal Rezervin Bir Tarihi – 2009) ifade ediyor, ve
bugünlerde çok sık tekrarlıyorum ki, hukukçular ve bürokratlar regülasyonları yaparlar, fakat piyasalar pahalı olanların etrafından dolaşmayı öğrenir.
Basel Mutabakatı bankalara, eğer daha riskli varlıklara sahip olmak isterse-
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niz daha çok sermaye bulundurmalısınız, diyen bir anlaşmaydı. Bankalar ne
yaptı? Daha çok sermaye tutmadılar; Riskli varlıkları bilançolarının dışına
taşıdırlar. Bu, maliyetli regülasyonun etrafından dolaşmanın iyi bir örneğidir. Başka birçok örnekler var: Regülasyon Q bunlardan birisidir. Kitabımda
etrafından dolaşılan başka regülasyon örnekleri vermekteyim.
Beşincisi, Wall Street şirketleri aşırı zekileştiler. Artık kendilerinin bile çözemediği ipotek araçlarını icat ettiler. Bu, günümüz krizine hayli katkıda bulunmaktadır. Sheila Blair “temerrüde düşen insanları” sadece “affetmeliyiz”
dediğinde, bu ipotek parçalarını toplamanın ve tekrar bir araya getirmenin
kolay olmayacağını göz ardı etmektedir. Temerrüde düşenler eski tasarruf
ve kredi kurumlarındaki gibi orada öylece durmuyorlar. Eski günlerde bir
ipotek vardı ve satılmış olsa bile tek parçada satılıyordu. Bugün ipotek paketlerini kimin bir araya getirmekten sorumlu olduğu açık değildir. İnsanlar,
daha sonra gelişecek olan koşulları değerlendirdiğimizde gereğinden fazla
zekileşmiştiler.

Sonuç
Eğer gelecek finansal krizleri engelleyeceksek, yola çıkmak için iyi bir yer (1)
bir “nihaî kredi mercii” standardına kavuşmak; (2) Kongre’nin konut sübvansiyonu için kullanacağı para miktarını uygun kayıt altına aldırmak; (3) piyasadaki prim sistemini ıslah etmek; (4) Basel sermaye standartlarının bazı en
kötülerinden kurtulmak; ve (5) Fannie ve Freddie’yi kapatmaktır.
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Yasama Meclisi,
•• Uzun vadeli fiyat istikrarını para politikasının birincil hedefi yapmak
için Federal Rezerv (Merkez Bankası) Yasası’nı tadil etmelidir;
•• Merkez Bankası’nın reel ekonomiye ince ayar yapamayacağını, ancak
uzun vadeli fiyat istikrarını para tabanı (halk tarafından tutulan para
artı banka rezervleri) üzerindeki kontrolüyle gerçekleştirebileceğini kabul etmelidir;
•• Doların satın alma gücünü korumaktan MB’yi sorumlu tutmalıdır;
•• Döviz İstikrar Fonu’nu kaldırmalıdır –MB’nin rolü yurt içi fiyat düzeyini
stabilize etmektir, doların yabancı paralarla değişim değerini sabitlemek değildir; ve
•• Özel olarak basılmış banknotlar üzerindeki vergiyi kaldırmalı ve, serbest piyasa güçlerinin para kurumlarının geleceği şekillendirmeye yardımcı olabilmesi için, dijital para ile Merkez Bankası banknotlarının yerine geçebilecek diğer ikamelerin ortaya çıkmasına izin vermelidir.
Bugün Birleşik Devletler, ihtiyarî takdir yetkisine sahip bir merkez bankasını içeren pür bir fiat para standardına göre hareket etmektedir: Doların bir
* James A. Dorn, “The Limits of Monetary Policy,” Cato Handbook for Policy Makers, No: 35, Cato Institute, 7. basım,
metnin orijinali için bkz. http://www.cato.org/pubs/handbook/hb111/hb111-35.pdf
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emtia veya emtia sepeti cinsinden belirli bir değeri yoktur; İşleyen bir konvertibilite (değerli madene dönüşüm) prensibi yoktur; Uzun vadeli fiyat istikrarını sağlayacak bir para kuralı yoktur. Sonuç olarak, fiyat düzeyi sağlam bir
çapa olmadan yukarıya doğru sürüklenmiştir (Şekil 1).
Anayasa’nın baş mimarı James Madison, konvertibilitenin paranın değerini korumada bir merkez bankasına güvenmekten daha emin bir yol olduğunu
kabul etmiştir –bu merkez bankası, bir miktar kuralına bağlanmış olsa bile.
1820’de şöyle yazmıştır:
Miktarı, kesinlikle gerekli olan amaçlarla, katı bir şekilde sınırlanmış bir kâğıt paranın değer
olarak bir kıymetli madenî para ile eşit hatta ondan üstün hâle getirilebilir olmasından şüphe
edilemez. Fakat tecrübe, böyle deneylere güvenmekten yana değildir. Ne zaman kâğıt para
madenî paraya çevrilebilir olmamışsa ve miktarı Hükümet politikasına bağlı olmuşsa, aşırı bir
artıştan veya onun bir endişesinden dolayı bir değer kaybı ortaya çıkmıştır.

Bugün politika yapıcılarının çoğunun altın standardını bir hatıra, fiat para
rejiminden herhangi bir uzaklaşmayı da “bir deney” olarak görmeleri kaderin
bir cilvesidir. Fakat politika yapıcıları, Madison’ın karşılıksız kâğıt para hakkındaki endişesini ciddiye almalı, ve doların gelecekteki satın alma gücünü
çapalamaya yardımcı olacak para kuralları üzerinde düşünmelidirler.
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Kongre için zorlu olan iş, istikrarlı para için çerçeveyi belirlemek ve sağlam paranın finansal istikrar ve serbest piyasa fiyat sisteminin etkin işleyişi
için bir önkoşul olduğunu kabul etmektir. Politika yapıcıları para politikasının sınırlarının farkında olmalıdırlar: MB havadan para yaratma gücünde
olabilir, fakat böyle yaparak mal ve hizmetler veya tam istihdam yaratamamaktadır. Aslında, beklenenin tersi gerçek olmaktadır: Enflasyon fiyat ve kâr
sinyallerini bozmakta ve belirsizliği artırmaktadır. Bu bakımdan, enflasyonla
ekonomik büyüme arasında pozitiften ziyâde negatif bir ilişkinin olması daha
muhtemeldir (Şekil 2).

MB’nin İkili Görevini Sona Erdirmek
Tarih, parasal istikrarın –istikrarlı ve öngörülebilir bir para değeriyle tutarlı olan para hacmi büyümesinin– ekonomik istikrarın önemli bir belirleyicisi
olduğunu göstermiştir. Paranın uzun vadeli satın alma gücünü korumak, özel
mülkiyetin ve özgür toplumun geleceği için de zorunludur. Birleşik Devletler’de
sürekli enflasyon paranın değerini aşındırmış ve göreli fiyatları bozmuştur. Bu
durum da üretim ve yatırım kararlarını daha belirsiz hâle getirmiştir.
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1970’lerin başında, ücret–fiyat kontrolleri dayatılmıştı –görünürde enflasyon beklentilerini düşürmeyi amaçlıyordu. Bu kontroller enflasyonu, para büyümesi hızlandıkça, sadece baskı altına aldı. Kontroller kaldırıldığında, para
arzı fazlası ortaya çıktı. Bu arada, kontroller ekonomik özgürlüğü azalttı, ve
hükümetin takdir yetkisini artırdı ve böylece hukukun üstünlüğünü zayıflattı.
Bugün, büyüyen bir bütçe açığına, trilyonlarca dolarlık finanse edilmemiş
yükümlülüklere, ve ipotek krizinin sonucunda artan bir federal borçla karşı
karşıyayız. Tehlike, küresel yatırımcıların ABD’nin devlet borcu notunu düşürmesi, ve sonuçta yabancılar bu borcu daha az satın aldıkça, MB’nin aynı
borcu daha fazla satın alacak olmasıdır. Enflasyon o zaman borcun gerçek
yükünü, ancak sadece daha yavaş ekonomik büyüme ve bir kredibilite kaybı pahasına azaltacaktır. Başka bir Zimbabwe olmayacağız, fakat artmış bir
ücret–fiyat kontrolleri tehdidi ve bir ekonomik özgürlük kaybı olacaktır. Bu
nedenle, MB’nın uzun vadeli bir fiyat istikrarı politikası izlemesi gereği aslî
önemdedir.
Yürürlükteki yasa para politikası için tek bir hedef bile belirtmemektedir
ve bu durum belirsizliğe yol açmaktadır. St. Louis Federal Rezerv Bankası
eski başkanı ve uzun vadeli fiyat istikrarının (yani sıfır beklenen enflasyonun)
destekçisi olan William Poole, MB politikasına yol gösterecek açık bir para
kuralının olmamasından kaynaklanan piyasa bozulmasına işaret etmiştir:
Piyasaların MB yetkililerinin yorum ve konuşmalarına son derece sık tepki gösterdiği gerçeği,
bugün piyasaların para politikasını iyi ifade edilmiş ve iyi anlaşılmış bir para kuralı bağlamında
değerlendirmediğini göstermektedir. Sorun derin ve zor bir meseledir.

Kongre bu sorunla, Merkez Bankası Yasası’nın (Federal Reserve Act) 2A
Bölümü’nü tadil ederek, ve böylece uzun vadeli fiyat istikrarını para politikasının birincil hedefi yaparak yüzleşmelidir. Şayet MB sıfır beklenti enflasyonuna ulaşmaktan sorumlu tutulsaydı, nominal fâiz oranlarının enflasyon bileşeni gözden kaybolur ve oranlar “doğal” düzeyine düşerdi. Doların gelecekteki
değeri hakkındaki artan belirliliğin yatırım üzerinde de yararlı bir etkisi olurdu, ve bu belirlilik yabancı sermaye çeker ve böylece hâsıla ve istihdamı teşvik ederdi. “Maksimum istihdam” ve “ılımlı uzun dönem fâiz oranları”nı para
politikasının ayrı hedefleri olarak listelemeye gerek kalmazdı.
Değiştirilmiş 2A Bölümü’nde şöyle yazabilir: “Federal Rezerv Sistemi’nin
Guvernörler Kurulu ve Federal Açık Piyasa Komitesi, para ve kredi toplamlarının uzun vadeli artışını uzun vadeli fiyat istikrarının sürdürülmesi esasına
göre sürdürür.” Bu tadilat MB’nin bir likidite krizinde nihaî kredi mercii olarak hareket etmesine engel olmaz, fakat enflasyonist olmayan bir para ve kredi büyümesine dönüşü gerektirecektir –ve böylece halkın doların gelecekteki
değeriyle ilgili beklentilerini bir temele oturtacaktır.

Para Politikasının Sınırları | 155

MB’nin hem tam istihdam hem de fiyat istikrarını sağlamaya ilişkin ikili
görevini sona erdirmek, para politikasının sınırlarını kabul edecek ve politika yapma sürecini depolitize etmeye yardımcı olacaktır. İki hedef arasındaki
kısa vadeli değiş–tokuşları (daha yüksek enflasyon pahasına daha düşük işsizlik) tartmak zorunda olmaktansa, MB sağlayabileceği şeye odaklanacaktır
–uzun vadeli fiyat istikrarına. MB’nin bu hedefe ulaşmak için benimsediği
para kuralının tam niteliği, politika yapıcılarının sağlam paradan sorumlu
yapılmasından daha az önemlidir.
Temsilci Paul Ryan (R–WI) tarafından sunulan, 2008 Fiyat İstikrarı Yasası;
111’inci Kongre’de sunulan yasalar için iyi bir örnek olabilirdi. MB’den “‘fiyat
istikrarı’ teriminin açık, nümerik bir tanımını tespit etmesini, ve etkili bir şekilde uzun vadeli fiyat istikrarını teşvik eden bir para politikası sürdürmesini”
isteyecekti.” Fakat teklif edilen kanunun dişleri yoktur: İçinde MB’yi açıklanan
hedefe ulaşmakta başarısız olmaktan dolayı cezalandıracak bir şey yoktur.

MB’yi Sorumlu Yapmak
MB’nin fonksiyonu fâiz oranlarını tespit etmek ya da işsizlik veya reel büyüme oranını hedeflemek değildir. MB göreli fiyatları, istihdamı veya hâsılayı
kontrol edemez; Sadece doğrudan para tabanını kontrol edebilir, ve böylece
para büyümesini, nominal geliri ve parasal fiyatların ortalama düzeyini etkileyebilir. MB, çok kısa vadede hem hâsıla ve istihdamı hem de reel fâiz oranlarını etkileyebilir; Fakat uzun vadede bunu gerçekleştiremez.
MB’nin tam istihdam ve fiyat istikrarından oluşan ikili görevine ulaşmak
için federal fonlar oranının hedeflenmesi fikri, MB’nin ekonominin durumunu doğru olarak tahmin edebildiğini varsayar. Fakat MB’nin tahminleri mükemmel olmaktan uzaktır, ve şayet MB hedef oranı, para tabanını genişleterek, piyasa oranının altında tutarsa, enflasyon yükselecek ve MB frenlere
basmak zorunda kalacaktır.
Klâsik altın standardının kendi kendini düzenleyen doğası, bugünün aktivist para politikasından çok farklıdır. MB, para kurallarının seçiminde, Carnegie–Mellon ekonomisti Bennett McCallum’ın nominal nihaî talep kuralı veya
bu kuralın William Niskanen tarafından bu El Kitabı’nda (No: 36) teklif edilen
varyantı gibi, tahmin ihtiyacını minimize eden kuralları hedeflemelidir. Daha
da basit bir kural ise, Milton Friedman tarafından teklif edildiği gibi, para tabanını dondurmak ve özel firmaların piyasa talebine karşılık olarak para arz
etmelerine izin vermektir.
MB bir politika hedefinden fazlasına ulaşamaz ve sadece bir politika enstrümanına sahiptir. En emin hedef uzun vadeli fiyat istikrarıdır, ve MB’nin üze-
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rinde doğrudan kontrol sahibi olduğu tek enstrüman da parasal tabandır. MB,
nominal gayrisafi yurt içi hâsılayı (veya yurt içi nihaî satışları) enflasyonist
olmayan düzgün bir büyüme patikasında tutmak için, McCallum tipi bir geri
besleme kuralıyla para tabanının büyümesini ayarlayabilecektir. MB, fiyat düzeyinin büyüme oranının uzun vadede yaklaşık sıfır olması için, bir enflasyon
hedefiyle para tabanını ayarlayacaktır. Fiyat düzeyinde arz yönlü şoklardan dolayı ya pozitif ya da negatif bazı yükseliş ve düşüşler olacaktır. Fakat beklenen
enflasyon, zaman boyunca sıfıra yakın (yüzde 0–2 aralığında) kalacaktır.
Yasama Meclisi’nin MB’nin uzun vadeli fiyat istikrarı peşinde izleyeceği
tam kuralı dikte etmesine gerek yoktur. Fakat, MB’yi bu hedefe ulaşmaktan
sorumlu tutmalı –ve MB’nin fiyat düzeyinde bir defalık yükseliş ve düşüşlere
yol açacak arz şoklarına karşılık vermesini gerekli kılmamalıdır.
Halkın doların gelecekteki alım gücüne güveni ve ümidi, MB’yi uzun vadeli fiyat istikrarına ulaşmak için bir para kuralı benimsemeye yönlendirecek
bir yasal zorunlulukla sürekli artırılabilir. Pool’a göre:
Mantık ve kanıtların ikisi de para politikası için uygun hedefin fiyat istikrarı, yani yaklaşık sıfır
olan uzun vadeli bir enflasyon oranı olması gerektiğini öne sürer… Bir merkez bankasının en
önemli tek işi ulusun parasının değerini korumaktır. Para politikası, şayet halk bir doların bugün
satın aldığını yarın da satın alacağına makul şekilde inanabilirse başarılı olur… İnanıyorum ki,
ekonomimizin uzun vadeli performansı, bir sıfır enflasyon oranını hedefleyen, bu hedefe ulaşan
ve onu sürdüren bir para politikasıyla artırılabilir.

Tam ihtiyarî takdir yetkisine sahip bir para otoritesinden yasa ile tek bir
hedefe bağlı olan bir otoriteye yönelik bu kurumsal değişim, sadece MB’nin
itibarını desteklemekle kalmayıp, fiyat sisteminin etkinliğini de artıracak ve
bireylerin gelecekle ilgili daha iyi plan yapmalarına izin verecektir. Sonuçta
insanların mülkiyet hakları daha güvende olacaktır.
Fiyat istikrarını parasal politikanın tek amacı yapacak bir yasanın etkin olması için, MB’nin bu hedefi karşılamaktaki başarısızlıktan sorumlu tutulması
zorunludur. Sonuç olarak, yasa fiyat istikrarı hedefini, MB’nin ona en iyi nasıl
ulaşılacağını seçmesine izin vermekle beraber, açıkça belirtmek zorundadır.
Şeffaflık, Yasama Meclisi ve halkın MB’nin davranışını takip etmesini ve onu
etkin bir şekilde ödüllendirmesini veya cezalandırmasını kolaylaştıracaktır.
Yeni Zelanda’nın enflasyon hedeflemesi yasası öğreticidir. 1989 Rezerv Bankası Yasası, para politikasının tek hedefinin fiyat istikrarı olduğunu belirtir. Enflasyon için, tüketici fiyat endeksiyle ölçülen, Rezerv Bankası
Guvernörü’nün belirli bir zaman ufku içinde, arz şokları için getirilen istisnalarla birlikte, ulaşmak zorunda olduğu bir hedef aralığı belirlenmiştir. Guvernörün maliye bakanıyla Politika Hedefleri Anlaşması adında bir sözleşme
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imzalaması istenir. Bu sözleşmede guvernör, maliye bakanı tarafından belirlenmiş bir enflasyon hedef aralığına, bu aralığa ulaşmak için bir süreye, ve hedefe ulaşmakta başarısız olmaktan dolayı görevden alınma cezasına razı olur.
Bu düzenleme, Yeni Zelanda’ya, parasının döviz piyasalarında dalgalanmasına
izin vermekle beraber, düşük bir enflasyon oranına ulaşmasında iyi hizmet
etmiştir. Sabit döviz kurlu ve de bir para kuralına sahip olmayan ülkelerden
farklı olarak, Yeni Zelanda, Asya finansal krizini oldukça sarsıntısız atlatmıştır.
Yasama Meclisi, MB başkanını uzun vadeli fiyat istikrarına ulaşmaktan
sorumlu tutacak güvenilir bir parasal yasayı yaratmak için, Yeni Zelanda’nın
tecrübesine başvurmalıdır.

Para Politikasının Sınırlarını Kabul Etmek
MB ekonomik büyüme oranını sürekli olarak yükseltemez ya da para büyümesini artırarak işsizlik oranını sürekli olarak düşüremez. Reel fâiz oralarını
da sürekli olarak düşüremez. Fakat ekonomiyi politika hatalarıyla –yani paranın uzun vadeli değeri hakkındaki istikrarlı beklentileri sürdürmek üzere ya
çok fazla ya da çok az para yaratarak– yoldan çıkarabilir. Milton Friedman ve
Anna Schwartz’ın A Monetary History of United States’de (Birleşik Devletlerin
Parasal Bir Tarihi) gösterdikleri gibi, ihtiyarî takdir yetkisine sahip bir para
politikasının en vahim hatası, MB’nin para arzının 1929–1933 arasında üçte
bir daralmasını engellemekte başarısız olmasıdır, ki bu durum, aksi takdirde
sıradan olacak keskin bir resesyonu Büyük Buhran’a çevirmiştir.
Ekonomi, tıp gibi kesin bir bilim değildir. Ekonomi politikasının yol gösterici ilkesi, büyük tabip Galen’in (M.S. 160) “öncelikle zarar verme” yönündeki uyarısı olmalıdır. MB politikası, ekonomiye ince ayar yapmak ve tüm
iyi şeylere –tam istihdam, ekonomik büyüme ve fiyat istikrarı– ulaşmak için
tasarlanmış aktivist bir para politikasını boş yere izlemek yerine, gerçekten
ulaşabileceği şeyi hedeflemelidir.
Yasama Meclisi, para politikasının kendisi tarafından yürütülen gözetiminde üç soru hakkında etraflıca düşünmelidir: (1) MB ne yapabilir? (2) Ne yapamaz? ve (3) Ne yapmalıdır?
MB Ne Yapabilir?
MB,
•• Para tabanını açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılıklar ve iskonto oranı
vasıtasıyla kontrol edebilir;
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•• Bir finansal kriz esnasında, bankalara duyulan kamu güvenini desteklemek için hızla likidite sağlayabilir;
•• Nominal değişkenlerin, özellikle para toplamları, nominal gelir ve fiyat
düzeyinin, seviye ve büyüme oranını etkileyebilir;
•• Enflasyonu kontrol edilebilir ve uzun vadede parasal istikrarsızlığı önleyebilir;
•• Gelecek enflasyon ve nominal fâiz oranları hakkındaki beklentileri etkileyebilir.
MB Ne Yapamaz?
MB,
•• İşsizlik oranının sürekli olarak azaltılması ya da ekonomik büyümenin
sürekli olarak artırılması amacıyla, reel değişkenleri hedefleyemez;
•• Reel fâiz oranlarını belirleyemez;
•• Sermaye kontrolleri koymadan, nominal döviz kurunu sabitleyemez ve
aynı zamanda fiyat düzeyini stabilize etmeyi hedefleyen bağımsız bir
para politikası izleyemez;
•• Ekonomiye ince ayar yapamaz;
•• Doğru makroekonomik tahminler yapamaz.
MB Ne Yapmalıdır?
MB,
•• Beklenen enflasyonun, para tabanının kontrol edilmesiyle, sıfıra yakın
olması için nominal GSYH’nın (veya yurt içi nihaî satışların) büyümesini istikrarlı, enflasyonist olmayan bir patikada tutmalıdır.
•• Piyasa güçlerinin doların göreli fiyatını, yani kurallara dayalı bir para
rejiminde daha istikrarlı olacak döviz değerini, belirlemesine izin vermelidir.
•• Para politikasına yol göstermeye yardımcı olmak için (altının, finansal
varlıkların ve döviz kurunun fiyatı gibi) geleceğe yönelik/dönük (forward–looking) fiyatları kullanmalıdır.
•• Bir likidite krizi esnasında Bagehot’un kuralını izlemeli ve sadece iyi
teminat karşılığında bir ceza oranıyla borç vermelidir.
Döviz İstikrar Fonu’nu Kaldırmak
Şayet MB bağımsızlığını muhafaza edecek ve doların yurt içi alım gücünü
sürdürmekten sorumlu tutulacaksa, sermaye kontrollerinin yokluğunda, doların dış değerini de yönetemez. Dolar serbestçe dalgalanmalı, sermaye serbest-
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çe hareket etmeli, MB uzun vadeli fiyat istikrarını sağlamak için para ve kredi
büyümesini kontrol etme gücünü kullanmalıdır. Bu yüzden Kongre, 1934’te
Altın Rezervi Yasası ile yaratılan, Döviz İstikrar Fonu’nu kaldırmalıdır.
DİF, Hazine tarafından doların dış değerini “stabilize etmeye” çalışmak
için kullanılmıştır, fakat başarısız olunmuştur. DİF, az gelişmiş ülkelerin paralarını desteklemek amacıyla dolar borçlanmaları yapmak için de kullanılmıştır. Anna Schwartz tarafından uzun zamandır tavsiye edildiği gibi, New
Deal’in bu kalıntısından kurtulmanın zamanı gelmiştir.
Kongre, DİF’i kaldırarak, döviz ve sermaye serbestisini desteklediğine, ve
MB’nin birincil fonksiyonunun doların gelecekteki değerinin güvende olmasının sağlanması olduğuna dâir açık bir sinyal verecektir.

Hükümetin Fiat Parasına Alternatiflerin Gelişimini Hoş
Karşılamak
Yasama Meclisi, MB’yi paranın değerini, onun yurt içi satın alım gücü cinsinden sürdürmekten sorumlu tutmakla beraber, dijital para gibi, hükümet fiat
parasına alternatiflerin ortaya çıkışını da hoş karşılamalıdır. Yeni teknoloji ve
bilgi elde edilebilir oldukça, para kurumlarının gelişmesine izin verilmelidir.
Elektronik ticaretin büyümesi, kâğıt paradan tasarruf ettiren (ekonomize)
yeni ödeme yöntemlerine olan talebi artıracaktır. Tüketicilerin elektronik paraya olan güveni artıkça, MB’nin baz parasına olan talep azalabilir. Parasal
iktisatçı George Selgin’e göre bu durum, MB’nin paranın mevduatlara olan
oranındaki değişikliklerden kaynaklanan komplikasyonlardan endişe etmesini gerektirmeyeceği için, bir para kuralının uygulamasını gerçekten kolaylaştıracaktır. Aslında, Milton Friedman’ın para tabanının sıfır büyümesi adlı
basit kuralı bilgi çağında oldukça iyi işleyebilir ve, F. A. Hayek tarafından savunulduğu gibi, özel ve rekabet eden paralara doğru bir adım olabilir.
İktisatçı Kurt Schuler tarafından teklif edildiği gibi, daha büyük parasal
seçimi teşvik etmek için alınacak somut bir önlem, Yasama Meclisi’nin, hâlâ
uygulamada olan (ABD Yasası, Başlık 12, Bölüm 541), bankalar tarafından ihraç edilen senetler üzerindeki yüzde 1’lik vergiyi kaldırması olacaktır.

Sonuç
Parasal rahatsızlıklar, iş dalgalanmalarında ya başlıca bir sebep ya da anahtar
bir ağırlaştırıcı faktör olmuştur. Kurumsal reform vasıtasıyla istikrarlı değere sahip bir parayı sürdürmek, toplumsal olarak faydalı olacaktır.
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Yasama Meclisi’nin aktivist para politikasının sınırlarını kabul etmesi ve,
MB’nin birincil hedefi olarak, uzun vadeli fiyat istikrarına odaklanmasının
zamanı gelmiştir.
Para politikası, tek bir bireye veya politik olarak atanmış 12 kişiden oluşan
bir Federal Açık Piyasa Komitesi’ne bağlı olmamalıdır. İhtiyarî takdir yetkisini sınırlayan kurallara bağlı olmalı ve MB başkanını istikrarlı değere sahip
paraya ulaşmakta başarısız olmaktan sorumlu tutmalıdır. Finansal piyasalar,
o zaman her Açık Piyasa Komitesi açıklamasının yayınlanması hakkında daha
az endişe gösterecektir.
Bu çalışmanın başlıca amacı, Yasama Meclisi’nin MB’yi paranın uzun
vadeli değerini sürdürmekten sorumlu tutmasını istemektir. Fakat Yasama
Meclisi kendi vizyonunu, her ne kadar MB bir para kuralıyla sınırlanmış olsa
da, hükümet tarafından yönetilen bir merkez bankasının egemen olduğu bir
para sistemiyle sınırlamamalıdır.
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İktisatta oldukça eski olan, en azından Adam Smith’e kadar giden bir gelenek, yasal tekellere, neredeyse onların hepsini iktisadî ilerlemenin önünde
gereksiz engeller olarak suçlamak suretiyle, yan gözle bakar. Büyük ölçüde
bu gelenek sayesinde, Smith’in zamanında mevcut olan bu tekellerin çoğuna
artık müsamaha gösterilmemektedir. Çoğunlukla az gelişmiş ülkelerde bulunan az sayıda istisna vardır ve bu ülkelerde onlar bir fakirleşme nedeni olarak
durmaktadır. Söylemeye gerek yok ki, iktisatçılar Smith’in yaşadığı çağda, en
azından bir dereceye kadar rekabetçi olan işletmelerin resmî bir kararla tekelleştirilmesine de genellikle karşı çıkmışlardır.
Fakat son iddiaya karşı kayda değer bir istisnalar dizisi vardır: Kâğıt parada
hükümet tekelleri. Geç 18. Yüzyıl’da ve 19. Yüzyıl’da, bu tür paralar neredeyse tamamen ticarî bankalar tarafından ihraç edilen değerli madenî paraya çevrilebilir
senetlerden (redeemable notes) oluşuyordu; Ve kâğıt para işine tam yasal giriş
özgürlüğünün ender olmasına karşın, tam/bütün bütün (outright) para tekelleri
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de çok nadirdi. Üstelik bazı ülkelerde, kâğıt para sanayisi “oyun alanı,” benzer
ayrıcalıkları paylaşan çok sayıda bankayla birlikte, aşağı yukarı düz bir saha idi.
Bununla birlikte, geç 19. Yüzyıl ile erken 20. Yüzyıl esnasında, hükümetler
imtiyazlı bankaları münhasıran senet/para–ihracı (note–issue) ayrıcalıklarıyla
ödüllendirdikçe, rekabetçi senet/para ihracı hemen hemen her yerde tekele yol
verdi. Önemli sayıda iktisatçının erken aşamaları esnasında bu gelişmeye karşı
çıkmış olmasına rağmen (bkz. Smith, 1990; White, 1995: 63–88), diğer bazıları
ya onu destekledi ya da kayıtsız kaldı. Tekel kural hâline geldikçe, muhalefet
sona erdi –ya da Friedrich Hayek’in sadece küçük ölçekte de olsa muhalefeti
yeniden başlatmayı başardığı 1970’lerin ortalarına kadar, bu durum devam etti.
Milton Friedman’ın para tekeli meselesiyle ilgili görüşleri özellikle ilgi çekici bir vaka incelemesi imkânı sunmaktadır. Klâsik liberalizmin ve serbest piyasaların yılmaz bir şampiyonu olmasına rağmen, başlangıçta (Friedman, 1960:
4–9) resmî para tekellerinin gerekliliğiyle ilgili yaygın görüşü paylaşmıştı.
Fakat Friedman kendi orijinal görüşlerini, bu konuda Hayek’in çalışmasının
yardımıyla canlanan ilginin ışığı altında, yeniden değerlendirdi ve değiştirdi.
Friedman nihayetinde (Friedman ve Schwartz, 1986: 52) yine de, “şu an için
bankalara ya da diğer gruplara tedavül eden (hand–to–hand) para ihraç etme
yasağı getirmek için bir neden” olmadığı sonucuna ulaşmasına rağmen, kendisinin resmî para tekellerine yönelik muhalefeti ılık kalmıştır. Aslında o, bir
yüzyılı aşkın bir süre önce Walter Bagehot’unkine benzeyen bir görüşü benimsedi: Bagehot rekabetçi senet ihracını daha iyi ve daha “doğal” bir düzenleme
olarak düşünmesine rağmen, o an itibariyle gayet sağlam tesis edilmiş olan
Bank of England’ın tekeline karşı çakmayı beyhude olarak değerlendirmişti.
“Siz de, belki de daha iyisi, İngiliz para piyasasının bugünkü temel yapısını
değiştirmek için, İngiliz monarşisini değiştirmeye ve yerine bir cumhuriyeti
ikame etmeye çalışabilirsiniz” diye yazmıştı (Bagehot, [1873] 1999: 330).1
Resmî kâğıt para tekellerini kaldırma argümanının aslında Friedman’ın
daha sonraki yazılarında bile inandığından çok daha güçlü olduğunu öne sürmeyi planlıyorum. Bunu yapmak suretiyle en azından bazı iktisatçıları ve
özellikle de Milton Friedman’ın eserini izleyenleri rekabetçi para ihracının
savunucuları olmak için ikna etme ümidindeyim.

Friedman’ın Para Tekeli Konusundaki İlk Görüşleri
Friedman’ın devletin parasal işlere karışması gereğiyle ilgili ilk görüşleri,
onun 1959’daki Millar konferansında gün yüzüne çıktı [The Background of
1 Bagehot’un tekelci ihraç yetkisine sahip bankaların yaratılmasını, onların ödünç vermede son başvuru mercileri
olarak hizmet edebilmeleri için onayladığı yönünde sıklıkla tekrar edilen iddia affedilmez bir iftiradır.
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Monetary Policy (Para Politikasının Arka Planı)] (Friedman, 1960: 1–23). Friedman bu tarihte, para ve bankacılık düzenlemelerinin “piyasaya terk edilmemesi, sadece diğer bütün ekonomik faaliyetlere uygulanan genel kurallara
bağımlı olması” gerektiğine “hiç emin olmadığını” öne sürmesine rağmen,
nispeten liberal hükümetlerin bile bu yaklaşımı benimsemedeki genel, tarihî
başarısızlığı için bazı “iyi nedenler” olduğuna inanmıştır (1960: 4). Daha sonra Friedman ve Anna Schwartz (1986: 40) tarafından özetlendiği gibi, bu iyi
nedenler şunlardı:
[1] Pür bir mal paranın kaynak maliyeti…; [2] Bir mübadele aracı olarak hizmet eden ödeme
taahhütleriyle ilgili sözleşmeleri uygulamanın ve onlarla ilgili hileyi önlemenin hususî zorluğu;
[3] Kendi miktarı üzerinde dışsal bir sınır konulmasını gerekli hâle getiren pür bir itibarî paranın
(fiduciary currency) teknik tekeli; Ve nihayet [4] paranın yayılmacı karakteridir, ki bu, para ihraç
etmenin doğrudan ilgili olanlar dışındaki taraflar üzerine önemli etkileri olduğu manasına gelir.

Dört sebepten sadece hile riski ve dışsallıkların varlığıyla ilgili olan ikinci
ve dördüncüsü, kâğıt parada resmî tekeller için zemin oluşturur.2 Friedman’ın
gözlemine göre (1960: 6), onun merkezî işlevinin bizzat performansı,
paranın genel olarak kabul edilebilir olmasını ve elden ele geçmesini gerektirir. Bunun sonucunda, bireyler mekân ve tanışıklık açısından çok uzakta olan şahıslarla sözleşmelere yönlendirilebilirler, ve bir taahhüdün ihracıyla onun yerine getirilmesi isteği arasında uzun bir zaman
geçebilir. Diğer aktivitelerde olduğu gibi, hilede de kâr fırsatlarının kullanılmaması mümkün
değildir. Dolayısıyla, itibarî bir para… muhtemelen dönem dönem aşırı ihraç edilmiş olacaktır,
ve muhtemelen konvertibilite imkânsız hâle gelecektir. Tarihsel olarak, Birleşik Devletler’de
ve benzer koşullar altındaki diğer ülkelerde sözüm ona “serbest bankacılık” çağı içinde gerçekleşen şey budur. Üstelik, parasal bağın yayılmacı karakteri, bir ihraççının başarısızlığının…
ya ihraç eden ya da onunla ilk önce sözleşme yapanlar ya da ihraççının taahhütlerini elinde
tutanlar dışındaki şahıslar üzerine önemli etkilere sahip olduğu manasına gelir. Bir başarısızlık
diğerlerini tetikler ve yaygın etkilerin doğmasına yol açabilir.

Friedman’ın ulaştığı sonuca göre (1960: 7) en iyi çözüm, konvertibl parayı,
bir kamu otoritesi tarafından ihraç edilen “tamamen itibarî/güvene dayalı”
(yani, fiat) bir dış parayla değiştirmek suretiyle, külliyen terk etmektir.

Friedman’ın Yeniden Değerlendirmesinin Tekrar Değerlendirilmesi
Parasal laissez–faire’ye karşı ilk argümanlarını beyan ettikten çeyrek yüzyıl
sonra, Friedman bu iddiaları daha sonra yayımlanmış araştırmaların ışığı al2 Buna karşılık, birinci neden itibarî araçlara (yani, mal para tarafından tam olarak desteklenmeyen kâğıt para ve
transfer edilebilir mevduatlara) başvurmak için ve, belki de, bir fiat para sisteminin lehine mal parayı toptan terk etmek için zemin sağlar. Üçüncü neden nihayetinde özel tarafların, fiat paraya yönelik ödenebilir alacak hakları özelliğine
sahip kâğıt para (paper notes) ihraç etmesini yasaklamak için hiçbir gerek öne sürmeksizin, sadece bir fiat paranın
resmî tekellerini rasyonelleştirmeye hizmet eder. Bu son nokta Friedman’ın, şu anda fiat para dediğimiz şeye işaret
etmek için “pür itibarî (fudiciary) para” ifadesini talihsizce kullanması ile bir dereceye kadar belirsizleşmektedir. Bu
kullanım talihsizdir, çünkü fiat parayı dolanımda tutan güven, “inançlı akit” (fiducia) karşılığı olan bir parayı sürdüren
güvenden tamamen farklı bir türdedir, ve yine bu kullanım kendileri bir fiat dış paraya yönelik alacak hakları olan ticarî
banknotların bir anlamda “hileli bir şekilde” itibarî (güvene dayalı) olduklarını öne sürmektedir.
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tında yeniden değerlendirdi. Anna Schwartz ile ortaklaşa kaleme alınan sonuç
metni, Friedman’ın paraya müdahale için önerdiği “iyi nedenlerin” dördünü
de tekrar değerlendirir. Bilhassa, Friedman ve Schwartz’ın “serbest–bankacılık” meselesi dedikleri şeyle tekrar uğraşılmıştır, ki bunun çerçevesini, şu
ifadelerle belirlemişlerdir: “İyi tanımlanmış bir dış para veri iken… katı bir
laissez–faire –para ve mevduat biçimindeki iç para ihracını dâhil edecek genişlikte tanımlanan– bankacılık için kural olabilir mi ve olması gerekir mi?”
(Friedman ve Schwartz, 1986: 41).
Friedman ve Schwartz’a göre, serbest bankacılık meselesi üç “alt sorunu”
kapsar; Yani, bir kamu nihaî ödünç merciinin gerekli ya da istenilir olup olmadığı, özel finansal kurumlar tarafından gerçekleştirilen ödünç verme ya da
yatırım kararları üzerine düzenleyici kısıtlamaların gerekli ya da istenilir olup
olmadığı, ve tedavül eden paranın bir hükümet tekeli olup olmaması gerektiği.
Benim burada şu anki ilgim bu alt sorunların sadece sonuncusunadır. Bununla
birlikte, bu ve ikinci alt sorun katı şekilde bir diğerinden bağımsız değildir –bu
noktayı daha sonra açık hâle getirme ümidindeyim– çünkü tedavül eden paranın arzını tekelleştirirken, hükümetler özel finansal aracıların ödünç verme ve
yatırım yapma ölçeğini mecburen sınırlandırırlar.
Friedman ve Schwartz’ın nihaî olarak ulaştıkları sonuç, esasında tedavül
eden parada hükümet tekellerine destek olacak hiçbir iyi ekonomik argümanın olmadığıdır. Yine de, onlar bu tekellere karşı çıkmanın beyhude olacağını iddia ederler. Bu sonucun gerekçelendirilmekten uzak olduğunu –yani,
resmî para tekellerine karşı çıkma nedenlerinin en azından diğer çoğu yasal
tekellere karşı çıkmanın nedenleri kadar güçlü olduğunu gösterme ümidindeyim. Friedman ve Schwartz’ın karşıt görüşü birkaç nedenden dolayı haklılaştırılamaz. Öncelikle, bu görüş bir bankacılık tarihi okumasına bağlıdır, ki bu,
Friedman’ın 1959’daki okumasından çok daha bilgili olmasına rağmen, hâlâ
hem senet ihraç etme hürriyetinin avantajlarını hem de tekelin dezavantajlarını olduğundan eksik göstermektedir. İkinci olarak, bu sonuç rekabetçi bir
şekilde arz edilen kâğıt paranın bazı önemli teorik avantajlarını görmezlikten
gelir. Nihaî olarak, bu sonuç, radikal reformun sözüm ona verili bir politik gerçekleştirilebilirliği derecesine gerekçelendirilmemiş bir başvuruya dayalıdır.

Tarih
Friedman ve Schwartz 1959 sonrası araştırmaların ışığı altında yorumlanan
tarihsel kaydın resmî para tekelleri için yeterli zemin sunmakta başarısız kaldığını kabullenmelerine rağmen, onların gözden geçirilmiş tarih okuması tekele karşı delilin çok güçlü olmadığını öne sürmeye devam etmektedir.
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Böylece, İskoç serbest bankacılık sisteminin harika mazisini kabul etmelerine rağmen, Friedman ve Schwartz (1986: 50) İskoç düzenlemesinin onun
genel geçerliliği üzerine şüphe düşüren özelliklerini de belirtirler. Bu özellikler şunları kapsamaktadır: (1) İskoç banka hissedarlarının kendi bankalarının
borçları (obligations) için “sınırsız sorumluluk üstlenmiş olmaları” gerçeği
ve (2) İskoç bankalarının, “İskoçya için modern merkez bankası fonksiyonlarından birkaçına denk gelen işlevler icra etmiş olan, Londra finans piyasasına
erişime sahip olmaları.”
İskoç bankacılığının yukarıda belirtilen “özellikleri” gerçek olmaktan
ziyâde hayalidir. 1862 tarihli Şirketler Kanunu’nun çıkmasından önce İskoç bankalarının çoğu için sınırsız sorumluluğun mecburi olmasına karşın,
İskoçya’nın üç “imtiyazlı” bankası –Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland
ve British Linen Company– sınırlı sorumluluğu kullanabilmişti. Friedman ve
Schwartz, bu istisnaları bir dipnotta kabul etmelerine rağmen, bunların hepsinin de çok büyük ve hayli itibarlı bankalar olduklarını söylemekte başarısızdılar: 1845 itibariyle, British Linen Company bütün İskoç bankalarının en
büyük senet tedavülüne sahip olanı iken, Bank of Scotland ve Royal Bank of
Scotland sırasıyla dördüncü ve yedinci sıralamada yer alıyordu (White, 1990:
44). Son anılan iki banka, Clydesdale Bank’la birlikte, bugün İskoçya’nın kâğıt
parasının çoğunu arz etmeyi sürdürmektedir. Şu hâlde, bir bütün olarak,
İskoçya’dan gelen delil, Friedman ve Schwartz’a ait, sınırsız sorumluluğun
İskoçya’da başarılı özel para sisteminin çok önemli bir ayağı olduğu iddiasını
desteklememektedir.3
Londra’ya erişime gelince, İskoç bankaları ara sıra Londra muhabirlerinden fon çekmiş olmalarına rağmen, onlar bunu, bir nihaî kredi merciine ihtiyaç duymalarından ötürü değil, fakat sadece Londra’nın o zamanlar dünyanın finans merkezi olması, ve yasal sınırlamaların orada kendilerine ait şube
açmalarını engellemesi nedeniyle yapmışlardır (White, 1990: 56–8). Benzer
şekilde, 19. Yüzyıl’ın sonları boyunca, Birleşik Devletler’in bu tarihlerde bir
merkez bankası olmamasına rağmen, ABD bankaları da New York para piyasasına dolaylı erişime bağlı kaldılar. Açıktır ki, bir bankanın, bir kamu nihaî
kredi merciine ihtiyaç duymaksızın, ana bir para merkezine erişimi gerekli
olabilir. Bilâkis, özel para merkezî finansal kurumlarına erişime, haklı olarak,
kamu para otoritelerine erişimin bir ikamesi olarak bakılmaktadır.

3 İskoçya’nın imtiyazsız (unchartered) bankalarının en baştan beri tâbi oldukları sınırsız sorumluluk koşulunun, aslında giriş üzerinde bağlayıcı bir kısıtlama olduğu da pek açık değildir. White’ın (1990: 43) belirttiği gibi, imtiyazsız
bankalar Şirketler Kanunu’nun kabulünü müteakip yirmi yıl boyunca sınırsız sorumluluğu yürürlükte tutmayı tercih
etmişlerdir. Hem de bu yasanın, o sırada İskoç banka yükümlülüklerinin % 8’inden daha azını oluşturan, tedavüldeki
senetlerin dışındaki bütün yükümlülükleri için sahiplerin sorumluluğunu sınırlayabilecek olmasına rağmen.
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Önemli bir husus, para tekeli için ilk delilini ortaya koyarken, Friedman
İskoç deneyiminden hiç bahsetmemektedir. Bunun yerine o, “benzer koşulların” başka yerde yaygın olduğunu öne sürerken, kendi argümanını tek başına
ABD tecrübesine dayandırmıştır. Belki de, Friedman’ın daha önceki görüşlerini daha sonra yeniden değerlendirmesindeki en şaşırtıcı yön, erken ABD
tecrübesinin, değerli madenî para karşılığına sahip kâğıt parada rekabetçi arzın sonuçlarını doğru olarak gösterdiğini düşünmeyi sürdürdüğü kapsamdır.
Böylece, Friedman ve Schwartz (1986: 50) Bray Hammond’un abidevî çalışmasına, Banks and Politics in America Before the Civil War’a (İç Savaştan
Önce Amerika’da Bankalar ve Siyaset) gönderme yaparak, şunları iddia eder:
1836 öncesinde, Birleşik Devletler’de, “İki federal bankanın varlığına rağmen,
bankacılıkta ekseriyetle laissez–faire yaygındı… Sistemin İskoç çizgisi üzerinde gelişmesine engel hiçbir şey yoktu. Fakat bu gelişim olmadı.” Aslında
Hammond’un kendisi, söz konusu dönem esnasında eyalet hükümetlerinin
bir laissez–faire yaklaşımını benimsemeye hiç yanaşmadıklarını gözlemleyerek, bu görüşü açıkça reddeder. Hammond şunları yazmıştı (1957: 186); “Tercih, serbest girişim fikri olmaksızın, yasaklama ile devlet kontrolü arasındaydı.” Wisconsin, Iowa, Oregon, Arkansas, California ve Texas dâhil, çok sayıda
batı eyalet ve bölgesinde bankacılık tamamen yasadışıydı. Başka yerlerde
eyaletler sadece tek bir bankaya, veya belki de sınırlı sayıda bankaya, bir imtiyaz bahşetmişlerdi. Ki eyaletler bunu, bütün ipleri imtiyaz veren yasama
meclisinin eline tutuşturarak, ekseriyetle kendilerine verilecek zorunlu kredileri de işin içine kattıkları hâlde yaptılar. En önemlisi imtiyazlar (charters)
genellikle bankaların şube açmasını engelledi, öyle ki Massachusetts ve New
York gibi imtiyazları ihsan etmekte göreceli olarak liberal olan eyaletler bile,
nispeten büyük birkaç kasaba ve şehir hariç, kendi vatandaşlarının bankacılık
hizmetlerine kolay erişimini reddetti. Bankacılığın tam yasaklanması ve sınırlı bankacılık imtiyazları ile birlikte şubeleşme önündeki kısıtlamalar, ABD
vatandaşlarının, kâğıt paranın kullanımında, “mesafe ve âşinalık yönüyle çok
uzakta kalan kişilerle sözleşmelere girmeye” zorlandıkları kapsamı ciddî ölçüde artırmıştı. Bu sınırlamalar, daha az regüle edilmiş özel para düzenlemelerinin hayatî bir özelliği olan, banknotların aktif değerli madenî paraya
çevrilebilirliğini engelleyerek, dolandırıcılığı da teşvik etmiştir.
Şubeleşme üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle, Birleşik Devletler, ulusal
olarak şubeleşmiş nispeten sınırlı sayıda bankanın egemen olduğu bir bankacılık sistemine sahip olmak yerine, on binlerce zayıf “tek” bankanın olduğu
bir yapıya kavuştu. Bu bankalar yurt çapında yayılmış emsalleriyle karşılaştırıldığında, mecburen eksik sermayelendirilmiş ve portföyleri yetersizce
çeşitlendirilmişti, ve buna bağlı olarak iflâs etmeye yatkınlardı –bu, birkaç
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bin ABD bankasının iflâs ettiği, buna karşılık, bankaların tüm ülkede şubeleşmekte serbest olduğu Kanada’da hiçbirinin iflâs etmediği Büyük Buhran esnasında bolca örneği görülen bir gerçekti. Birleşik Devletler içinde, ekonomik
çöküşün derecesine göre eyaletler arası farklar da gözetildiğinde, iflâs etmiş
bankalardaki mevduatların payı, şubeleşmenin en yaygın olduğu yerlerde en
küçüktü (Wheelock, 1995).
Friedman ve Schwartz’ın tek şubeli banka (unit banking) sisteminin dezavantajlarından bihaber olduklarını söylemek istemiyorum. Üstelik, onlar “ABD’nin
tek şubeli bir banka sistemini muhafaza etmede neredeyse müstesna bir örnek
olduğunu” ve “eyaletler arası bankacılığa karşı yasal engeller” vasıtasıyla bu
farklılığı başardığını idrak etmişlerdir (Friedman ve Schwartz, 1986: 54). Fakat
Friedman ve Schwartz’ın, bu gözlemlerin, “hiçbir şey” ABD bankacılık sisteminin İskoç çizgisi üzerinde gelişmesine engel olmamıştır yönündeki iddialarıyla
aşikâr şekilde çeliştiğini görmezlikten geldikleri anlaşılmaktadır.
Şube bankacılığı üzerindeki kısıtlamalara ilâveten, ABD bankacılık sisteminin İskoç çizgisi üzerinde gelişmesi önündeki en önemli bariyer, senet ihraç
etme özgürlüğüne karşı çeşitli düzenleyici engellerden oluşur. Nihayetinde
18 eyalet tarafından kabul edilen, ve yanlış biçimde isimlendirilen “serbest
bankacılık” kanunları, bankacılık işine girişin önündeki engelleri düşürmüş
olabilir.4 Fakat eyaletler bankaları kendi senetlerini, eyalet bankacılık yetkilileri tarafından güvence altında tutulan, belirlenmiş özel tahvillerle (specified bonds) teminat altına almak zorunda da bırakmıştır. İç Savaş esnasında
serbest bankacılık, Ağustos 1866’da etkin hâle gelen ve eyalet bankaları için
kendi paralarını ihraç etmeyi tamamen kârsız hâle getiren bir vergi nedeniyle,
ölü bir mevzu hâline geldi.5 Fakat “tahvil–rehni” fikri, ulusal bankaları kendi
senetlerini federal hükümet menkul varlıklarıyla desteklemek zorunda bırakan Ulusal Bankacılık kanunlarının bir parçası olarak yaşamaya devam etti.
En başta Birlik (Union) hükümetinin mâliyesine yardım etmeyi amaçlayan bu
koşul, nihayetinde Federal Rezerv Kanunu’nun çıkmasına yol açan, para kıtlıklarının ve bankacılık krizlerinin doğuşuna yardım etmiştir.6
Şayet Friedman, para tekelleriyle ilgili 1959 tarihli argümanını tek başına ABD tecrübesine başvurarak temellendirme yanlışını yaptıysa, Friedman
4

Karşıt bir görüş için bkz. Ng (1988).

5

Bu tedbirin eleştirel bir değerlendirmesi için bkz. Selgin (2000).

6 Friedman ve Schwartz’ın (1963: 23) “tedavül ayrıcalıklarını taşıyan hükümet bonolarının yayınlanmış fiyatlarının,
1884–1891 arası yıllar haricinde, görünüşe göre dâima para ihracını kârlı kılacak kadar düşük olduğu” şeklindeki
iddiasına karşın, daha sonraki yazarlar (mesela, Champ, Freeman, ve Weber, 1999), özellikle bu hesaplamaların senet
ihracının marjinal likidite (madenî paraya çevrilme) maliyetlerini göz ardı ettiğini belirtmek suretiyle, bu “kafa karıştırıcı” sonucun temelinde yatan hesaplamaları sorgulamışlardır.
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ve Schwartz tekele karşı zayıf bir gerekçe inşa etmek üzere sadece iki tecrübeyi –ABD ve İskoçya tecrübelerini– kullanmaktan dolayı suçlanmayı da
hak etmektedirler. Gerçekte, İskoçya tecrübesi, para ve bankacılıkta hakikî bir
serbest piyasanın işleyişine örnek teşkil etmeye ABD tecrübesinin yapmış olduğundan daha yakın düşen, birkaç bankacılık hadisesinden sadece birisiydi.
Diğer önemli tarihsel tecrübeler Avustralya, Kanada, Kolombiya, Çin, Fransa,
İrlanda, ve İsviçre’de meydana geldi.7 Kanada’nın tecrübesi burada özellikle
zikre değerdir, çünkü bu tecrübe, Kanada’ya, Birleşik Devletler’i kendi bankacılık tarihinin çeşitli aşamalarında kuşatan, banka iflâs dalgalarını, yineleyen
para kıtlıklarını, banka senetlerinin sersemletici çeşitliliğini engelleme olanağı sağladı. Birleşik Devletler kendi para sisteminin “İskoç çizgisi üzerinde”
gelişmesine mani olurken, Kanada tam da bunu, İskoçya’nınkinden daha az
dikkate değer olmayan bir başarı derecesiyle yapmayı başarmıştır.8

Teori
Tek başına tarihsel kayıt tedavül eden parada rekabetçi arzın sadece pratikte
çalışabilir değil, fakat aynı zamanda potansiyel olarak da avantajlı olduğunu
akla getirmektedir. Bununla birlikte, para arzındaki rekabetin avantajlarının –
ve tekelin bu üstünlüğe tekabül eden mahzurlarının– etraflı bir hesaba katılışı
yalnızca teorinin yardımı ile mümkündür. Teoridir ki, tarihsel kayıt üstünde
derhal aşikâr olamayabilecek, veyahut ancak teori tarihçilere nereye/neye bakılacağını gösterdiğinde aşikâr olabilecek sonuçlara ışık tutar.
Friedman ve Schwartz resmî para tekellerini kınamak için önemli bir zemin sağlayan bazı teorik katkıları dikkate almamaktadır. Bu katkılar başlıca
üç meseleye ilgi duyar: (1) Serbest bankacılık altında para stoğunun davranışı, (2) Mevduat sigortası ya da bir kamu nihaî kredi merciinin gerekliliği,
ve (3) Kısıtlayıcı banka düzenlemelerinin büyüme üstüne ters yönlü etkileri. Bahis konusu çalışmaların çoğu 1986’dan sonra gün yüzüne çıktığı için,
Friedman ve Schwartz onlara aldırış etmemekten dolayı pek de suçlanamaz.
Fakat 1986 öncesinde özellikle son konuyla ilgili önemli bir çalışma zuhur
etmişti. Dolayısıyla bu, Friedman ve Schwartz’ın, “Vera Smith’in 1936 tarihli
Rationale of Central Banking (Merkez Bankacılığının Mantığı) kitabının ‘serbest bankacılığın’ lehinde ve aleyhinde daha önceki argümanlar için olduğu
gibi, son teorik argümanların da doğru ve tam bir özetini… verdiği” iddiasını
yanlışlamaktadır (Friedman ve Schwartz, 1986: 42).
7

Dowd (1992) her birinden kısa vaka incelemelerini içermektedir.

8 Şu hâlde, Kanada 1935’te neden tekelci bir ihraç bankası kurmuştur? Bunun cevabı, bu kararın rekabetçi senet
ihracının doğasında mevcut eksikliklerden ziyâde, bölgesel siyasetle alâkalı olmasıdır. Ayrıntılar için, bkz. Bordo ve
Redish (1987).
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Para arzı davranışıyla ilgili olarak, senet ihracı hürriyetinin, halkın tercih
ettiği nakit para/banka mevduatları oranındaki değişmelerden kaynaklanan,
istenmeyen para stoğu değişmeleri problemini ortadan kaldırdığı, özellikle
monetaristler tarafından, uzun zamandır anlaşılmıştır.9 Daha yeni bir araştırma buna, bu aynı hürriyetin, yasal mevduat ihtiyat zorunluluğunun yokluğunda, paranın dolanım hızındaki değişmeleri banka rezerv (ya da baz para)
çarpanındaki ters yönlü değişmelerle telâfi etmek suretiyle, bir bankacılık
sistemine toplam nominal harcama akımını otomatik olarak stabilize etme
imkânı vereceği kavrayışını eklemiştir (Selgin, 1988, 1994). Birlikte alındığında bu kavrayışlar, senet ihraç etme serbestisine geri dönüşün, parasal istikrarın günlük merkez bankası müdahalelerine bağlı olma zorunluluğunun
boyutunu önemli ölçüde azaltacağını, hatta belki de bu tür müdahaleleri gereksiz hâle getireceğini düşündürmektedir. Böyle bir özgürlük, dolarize olmuş sistemler, para kurulu türü düzenlemeler, ve (Friedman’ın desteklediği
reformlardan birine atıfta bulunursak) fiat dış para stoğunun kalıcı olarak
dondurulduğu bir sistem de dâhil (Friedman, 1984), geleneksel merkez bankalarının olmadığı fiat para sistemlerinde, istenmeyen deflasyon ya da enflasyon riskini de önemli ölçüde azaltacaktır.
Mevduat sigortasının ya da bir nihaî kredi merciinin gerekliliği konusunda,
Vera Smith’in zamanından beri banka iflâslarının üçüncü taraf etkileriyle ilgili
olarak kayda değer bir görüş değişikliği olmuştur. Her şeyden önce, bu konuya
dâir araştırmalar, bu tür etkilerin empirik olarak, daha önceleri sanıldığından
çok daha az yaygın olduğunu ve yine sisteme şamil krizlere yol açmaya daha
az meyilli olduğunu göstermiştir. İkinci olarak, bankaların kâğıt para ihraç
etme gücünü sınırlayan müdahaleler dâhil, çok sayıda popüler parasal müdahalenin kendilerinin istikrarsızlaştırıcı olduğunu, ve yine bu tür müdahalelerin geçmiş bankacılık krizlerinde kritik bir rol oynadığını göstermiştir. Nihaî
olarak bu araştırmalar, banka senetlerinde “opsiyon hükümlerine (option clauses)” başvuru gibi özel piyasa araçlarının bankaları yayılma etkisinden nasıl izole edebileceğini, ve bunu mevduat sigortasıyla ve nihaî kredi merciiyle
bağlantılı ahlâkî tehlike (moral–hazard) problemlerinden kaçınarak gerçekleştirebileceği göstermiştir.10

9 Bizzat Friedman bu gerçeği para tekelini savunurken bile idrak etmiştir. Şunları yazmıştı (1960: 69): “Halkın kendi
nakit [yani, para] bakiyelerini tutma biçimindeki değişmelerin elde tutulacak miktarı etkilemesini önlemek için, ihraç
koşulları para ve mevduat için aynı olmalıdır… İlk çözüm, bankalara para ihraç etme izni vermenin yanı sıra, hâlen
banka rezervleri olarak kullanılan yüksek–güçlü paranın (high–powered money) banka rezervi olarak kullanılmak üzere
kısıtlanışını, ve aynı kısmî rezerv zorunluluklarına bağlı mevduatları içerecektir.” Fakat o, bu çözümü, “senet ihracının
hükümetsel bir tekele yönelmesine yol açan şey, tam olarak senet–ihraç eden bankaların doğurduğu problemlerdi”
zemininde reddetmiştir.
10 Selgin ve White (1994: 1726–30) bu araştırmayı yeniden incelemektedir.
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Bankacılık ve ekonomik gelişmeyle ilgili olarak, bazı önemli katkılar
Friedman’ın 1959 tarihli konferansını çevreleyen yıllara kadar gider, ki bunlara Goldsmith (1955), Gurley ve Shaw (1955, 1960), ve Gerschenkron (1962)
tarafından yapılan çalışmalar dâhildir. Bu ve ilgili çalışmalar bankaların gelişmesiyle ekonomik büyüme arasındaki bağlantıyı, en sonunda bankacılığın büyüme sürecinde kritik bir role sahip olduğu sonucuna ulaşarak keşfetmişlerdir.
Fakat para tekeli sorunuyla en bağlantılı olan bu konuyla ilgili çalışmalar Rondo Cameron ve diğerleri tarafından yapılan (1967) bir grup tarihî incelemeden
oluşur. İncelemenin bulgularını özetleyen Cameron (1967: 305–6) yazmıştır ki:
Bankacılık sektörünün nispî ölçeğinin açık bir belirleyicisi banka yükümlülüklerinin paranın rolünü yerine getirme boyutudur… Banka yükümlülüklerinin para olarak kullanılması… sonuçta,
ihraç hürriyeti meselesiyle ilgilidir. Neredeyse her tarihsel örnekte, bankacılık sisteminin en
hızlı genişlemesi, banknotların bankaların en önemli yükümlülüklerini oluşturdukları aşama esnasında vuku bulmuştur… Tekelci ihraç kurumlarına sahip ülkelerin halkında… bankacılıkta nispî
serbestliğin hüküm sürdüğü ülkelerin halkı kadar “bankacılık alışkanlığı” gelişmemiştir.

Diğer bir deyimle, para tekelleri, ekonomik kalkınmayı topyekûn engellemediyse bile, onun önünde durmuşlardı.
Daha yakın empirik araştırmalar, bir zamanlar sadece niteliksel olan sonuçların kısmî olarak niceliğe kavuşturulması suretiyle, bankacılığın büyümesini
ekonomik büyümenin kritik bir determinantı olarak ele alan daha evvelki çalışmaları pekiştirme eğilimindedir (Levine, 1997). Bununla birlikte, onlar genel olarak serbest bankacılık çağı sonrasından gelen verilere dayalı oldukları
için, bu incelemelerin rekabetçi senet ihracının büyüme avantajlarına çok fazla ışık tutma imkânı yoktur. William Lastrapes ve ben yakın geçmişte, ticarî
banka senetlerinin fiat paraya nispetle büyüme avantajlarını temsil edebilen
formel bir model inşa etmek suretiyle, empirik literatürdeki bu boşluğa temas etmeye çalıştık (Selgin ve Lastrapes, 2007). Bu modeli kullanarak biz,
gelişmekte olan ülkelerden küçük bir örnekleme grubu için, değişik derecelerde para özelleştirmelerinden sağlanan istikrarlı büyüme oranı kazançlarını
simüle ettik. Bu kazançlar, finansal liberalizasyonun daha geleneksel biçimlerinden elde edilenlerle karşılaştırıldığında, çok büyük çıkmaktadır. Mesela,
belirli (makul) parametre değerleri için, tam özelleştirmenin Şili’nin büyüme
oranını 134 baz puan kadar artıracağını bulduk. Bu bulgular en azından, parasal mevcutların toplam ticarî banka varlıklarına nispetle önemli miktarda
olduğu (çoğunlukla daha yoksul) ülkelerde, para tekeline ait fırsat maliyetlerinin önemsiz olmadığını göstermektedir.

Politik Olarak İmkânsız mı?
Tarihsel kaydı eksik ve bir ölçüde de yanlış okumalarına rağmen ve yine para
tekellerinin mahzurlarına işaret eden önemli teorik çalışmaları göz ardı etmiş
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olmalarına rağmen, Friedman ve Schwartz nihaî olarak, tedavül eden paranın
arzında açık rekabetin lehinde bir hükme varırlar. Friedman’ın iki nolu orijinal “iyi nedeni” hususunda, onlar hileli finansal kurum girişimlerinin hep var
olan riskini kabul etmelerine rağmen, “cârî koşullar altında, bu [riskin] tedavül eden para için, mevduat için olduğundan daha ciddî olmasının muhtemel
görünmediği” sonucuna ulaşırlar (Friedman ve Schwartz, 1986: 51). Dört nolu
“iyi nedene” gelince, onlar Roland Vaubel’in (1984) cevabını kabul ederler, ki
buna göre, bu tür dışsallıkların tanımlanması mümkün olsa bile –Vaubel’in
kendisi tarafından tartışılan bir iddia– onların varlığı, olsa olsa özel kâğıt paranın yasaklanması için değil, bir nihaî kredi mercii ya da mevduat sigortası
için bir argüman ortaya koyar (Friedman ve Schwartz, 1986: 49).
Fakat bu netice Friedman ve Schwartz’ın resmî para tekellerine karşı dirençli bir tutum takınmalarına neden olmadı. Görmüş olduğumuz gibi, bu
sonuç, kısmen, onların özellikle daha yoksul ülkelerde, tekelin dezavantajlarını eksik tahmin etmelerinin mantıklı bir karşılığıydı. Bununla birlikte, bu,
onların yerleşik para tekellerine karşı çakmanın faydasız olacağı yönündeki
görüşlerini de yansıtmaktadır. Onların iddiasına göre (1986: 41), teknik olarak gerçekleştirilebilir olabilmesine rağmen, rekabetçi bir kâğıt para rejimi
istikrarlı bir “politik” dengeyi temsil etmeyecektir –yani o “… önemli değişikliklere yol açan siyasî güçler yaratacaktır.” Diğer bir deyimle, para ihraç etme
ayrıcalıklarının siyasî olarak esinlenmiş konsolidasyonuna tekrar yol veren
bir rekabetle birlikte, tarih kendisini yalnızca tekrar edecektir. Dolayısıyla
rekabeti savunmak “akıntıya karşı kürek çekmek” anlamına gelecektir (1986:
45). “Bu nedenle, şu anda bankalara tedavül eden para ihraç etmeyi yasaklamak için bir neden görmüyor olmamıza karşın, bankalar ya da diğer gruplar
tarafından bu ayrıcalığı elde etmeye yönelik bir baskı da yoktur. Tedavül eden
paranın hükümet tekeli sorunu muhtemelen büyük ölçüde ölü bir mesele olarak kalacaktır.” (1986: 52).
Para tekellerine müsamaha etmeye dönük bu pragmatik argümana en iyi
cevap, bizzat Friedman tarafından, onun ve Rose Friedman’ın Free to Choose
(Tercih Özgürlüğü) isimli kitabında (1980: 126), radikal bir refah programı
reform planı için yaptıkları savunmanın bağlamında sunulmaktadır:
Bugün politik olarak gerçekleştirilebilir olmayan şey yarın politik olarak gerçekleştirilebilir hâle
gelebilir. Siyaset bilimciler ve iktisatçılar politik olarak gerçekleştirilebilir olacak şeyleri tahmin
etmede çok kötü bir sicile sahip olmuşlardır. Onların tahminleri tecrübeyle defalarca yanlışlanmıştır.

Bu ifadenin refah programı reformundan daha az olmayacak şekilde, para
reformu için de geçerli oluşu gerçeği, bizzat Friedman tarafından, 1992’de
Federal Reserve Bank of Minneapolis’in dergisi The Region’la yapılan bir rö-
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portaj esnasında, tek bir Avrupa parasıyla ilgili Maastricht planı konusunda,
“benim ömrüm süresince onun bir başarıya ulaşmayacağına inanıyorum” dediği zaman, uygun bir şekilde gösterilmişti (Friedman, 1992).

Sonuç
Milton Friedman ekonomik işlere yersiz hükümet müdahalelerinin 20. Yüzyıl’daki en azimli ve uzlaşmaz düşmanlarından biriydi. Bu nedenle, onun
resmî para tekellerine karşı çıkmada küçük bir anlam görmesi başkaları tarafından bu tür tekellerin çok az zarar verdiklerinin bir delili olarak yorumlanabilir. Friedman’ın duruşunun iki şeye dayalı olduğunu göstermeye çalıştım:
(1) Para tekelinin maliyetlerinin ve özel firmalara para piyasasına girme izni
vermenin buna tekabül eden avantajlarının eksik takdir edilişi, ve (2) onun,
serbest piyasa para reformunu başarmaya yönelik herhangi bir ihtimali kişisel özelliğine istisna (uncharacteristic) ve gerekçesiz olarak ciddiye almamasına. Hakikatte, para tekelleri, paranın hem bir mübadele aracı hem de finansal aracılığın bir vasıtası olarak müstesna rolünden dolayı, diğer çoğu yasal
tekelden daha maliyetlidir. Friedman 1986’da bunu idrak etmiş olmamasına
rağmen, en azından, senet ihraç serbestisine karşı çıkmak için “iyi nedenler”
de görmemiştir. Öte yandan, tekele karşı çıkmanın “iyi nedenleri” birikmeye
devam etmiştir. Dolayısıyla, iktisatçıların, halkın seçim yapma hürriyeti üzerindeki bu haksız ve zararlı ihlâle karşı hoşgörülü olmayı sona erdirmesinin
ve ona aktif olarak karşı çıkmaya başlamasının tam da vakti gelmiştir.
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Bireylerin zihni çeşitli amaçlarla refahlarını artırmakla meşguldür, ancak, var
olan refah her zaman sınırlı olup muhalif kullanımlar ve kullanıcılar arasında
tahsis edilmek zorundadır. Bunun bir sonucu olan rekabet kaçınılmaz olarak
çatışmalara ve düşmanlıklara yol açacaktır, çünkü insanlar birçok amaçlarının ve emellerinin, en azından kısmen, başkalarının aç gözlülüğü yüzünden
engellendiğini görecektir. Devletin meşru bir görevi sosyal ihtilafı ılımlaştıracak ve enerjilerimizi öfke, infial ve kavgadan daha verimli çabalara yöneltecek bir çevre oluşturmaktır.
Sosyal çatışmayı sınırlayacak bariz yollardan birisi, devletin “oyunun kurallarını” üretken ve refah artıran aktiviteleri cesaretlendirecek şekilde kurmasıdır. Bu da üretim kaynakları üzerindeki mülkiyet haklarını, bir insanın
bir başkasının zenginliğini soyarak kazanmasını zorlaştıran bir yasal sistemle
sağlama almayı gerektirir. Bu kurallar tarafından belirlenen müşevvikler altında, üretken faaliyetlerde bulunan bireyler sadece kendi çıkarlarına değil, ayrıca
gayriihtiyarî olarak, tüm topluluğun refahına hizmet etmiş olacaklardır.

* Dwight R. Lee, “The Political Economy of Social Conflict, or Malice in Plunderland,” Der. Dwight R. Lee ve James L.
Doti, The Market Economy: A Reader içinde, Roxbury Publishing Company, Şubat 1991, ss. 230–236.
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Erdemi Ödüllendirelim Derken Garaz Yaratmak
Ekonomi ne kadar zenginlik üretirse üretsin, hiçbir zaman yeterli olarak görülmeyecektir. Zengin veya yoksul olsun hak ettiklerinden daha azına sahip
olduklarını gerçekten düşünen bireyler çıkacaktır. Gerçekten, daha fazla kaynağa kim sahip olmak istemez ki? İnsanlar kendilerinin veya savundukları
davaların daha fazla kaynağı hak ettiğini ve bu kaynakları daha etkin kullanabileceklerini gerçekten düşünebilirler, ve siyasal girişimler sayesinde daha
fazlasını alabilecekleri fırsatları ekseriyetle görmektedirler. Politik etki yaratma yönünden nispeten üstün olan gruplar bedelini başkalarına ödeterek
kendi menfaatlerini kayıran politik çıktılar üretimine girişmeyi kişisel olarak
kârlı bulabilirler.
Şüphesiz, siyasî avantajların bireysel çıkarları savunan sivri çıkışlarla güvence altına alınması pek mümkün değildir. Politik arenada etkinlik özel çıkarların sosyal adâlet ve erdem retoriği kisvesi altında örgütlenmesini zorunlu kılar. Kayırdıkları politikaları âdil, karşı çıkılan politikaları adâletsiz gibi
göstermeyi en iyi beceren politik çıkarlar, politik etki kazanmak için yapılan
rekabette önemli bir avantaja sahip olurlar.
Sonuç belli bir hakkaniyet, adâlet ve eşitlik fikrini bir diğerine karşı dövüştüren politik rekabettir. Meselelerin, taraflar arasında karşılıklı taviz verme
konusunda çok az duyarlılığın olduğu, koşulsuzca karara bağlanması gereken
felsefî, estetik, hatta ilahî ilkeler üzerinde verilen bir kavgaya dönüşme eğilimleri vardır. Politik kararların çatışan ahlâkî buyruklar arasındaki bir çatışmaya
dönüşme eğilimi politik çıkar gruplarının kendi saflarına aktif destek kazanma
çabalarıyla daha da güçlenir. Siyasî eylem ve kazanımlar arasındaki bu bağlantı oldukça hassastır. İnsanlar sıradan bir avantajda küçük bir artış kazanma
olasılığı için politik faaliyetlere kalkışmazlar. Taviz vermeyi en aza indiren argümanları sunmayı başaran çıkarlar en fazla siyasal mesafeyi alacağından, asil
davalar ve güçlü duygular politik süreçlere yakıt olma özelliği taşırlar.
Rekabet halindeki çıkarlar arasında bir işbirliği umudunun azlığı bir politik
konunun her iki tarafının da kazanma fırsatlarını sınırlar. Genellikle, politik
arenada üstün gelen çıkarlar bu galibiyetin maliyetini diğerlerine yükleyerek
bunu gerçekleştirir. Gerçekte, siyasî faaliyetleri rasyonelleştiren retoriği söküp atığımızda, devlet gücünü kullanarak serveti bir gruptan diğerine transfer
etme fırsatının politik etkinliği motive eden unsur olduğu fark edilir.
Politik süreçlerin toplumun farklı kümeleri arasında garaz ve rahatsızlık
üretmede sahip olduğu devasa potansiyel hiç de şaşırtıcı değildir. Belli hedeflere ulaşmanın en iyi yolunun meseleleri siyasallaştırma olduğunun farkına
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varan insanlar, menfaatlerinin bir ahlâkî buyrukla özdeşleştirerek genişletilebileceğini keşfederler –şahsî menfaati sosyal adâlet ile eşitleme şeklindeki
doğal temayülü büyük ölçüde güçlendiren bir avantajdır bu. Karşıt gruplar
“doğru” kararların birlikte gelen faydaları ve “yanlış” kararların müteakip kesin kötü sonuçlarını abartarak politik avantaj sağlamaya yöneldikçe, duygular daha bir alevlenir. Bir karar verildiğinde, kaybedenler sadece hayal kırıklığı ve üzüntü yaşamazlar, kazananları ve buna izin veren süreçleri de şerle
ilişkilendiren kendince haklı bir içerleme duygusuna kapılırlar.
Süreç kolaylıkla düşmana zarar vermeye ve onu alaya almaya dönüşen büyük bir kaygı ve kötü niyetli bir egzersiz hâline gelir. Devlet eliyle gerçekleştirilen en pervasız soygun örneği olan savaşın muzaffer savaşçıyı bile zaferin
maliyetini karşılayacak düzeyde bir ganimetle ödüllendirmesi pek nadirdir.
Her ne kadar, savaşın orijinal güdüsü ekseriyetle fetih ve yağma olsa da, çatışmayı uzatan şey kendince haklı görünen nefrettir.

Piyasa Mübadelesi Vasıtasıyla Âhenk
Kıt kaynakların neden olduğu ve politik kararlarla bağlantılı çatışmalar hiçbir zaman külliyen ortadan kaldırılamaz, ancak politik karar almanın ürettiği
bölünmüşlüğün çoğu gereksizdir ve karşılıklı yer açıcı bir ruhla yeri değiştirilebilir.
Nasıl mı? Çözüm, özel mülkiyet ve piyasa mübadelesi müşevviklerinin
daha iyi baş edebileceği alanlarda hükümetlerin sorumluluğunu azaltmaktan
daha radikal bir şeyi gerektirmez. Piyasa mübadelesinde başarılı olmak ahlâkî
pozlar vermeyi veya çiğnenemez prensipler için savaşmayı gerektirmez; Başka bir şeyin miktarından artan bir kısmını elde etmek için bir şeyin miktarından bir artan kısmını feda etme iradesi sayesinde, uzlaşma ve işbirliği alanını
genişletmeyi gerektirir. Bir piyasa düzeninde, kişiler amaçlarını, her ne olursa
olsun, başkalarının ilgilerini cezb ederek ve ortak çıkar alanları arayarak gerçekleştirebilirler.
Piyasa süreciyle yaratılan âhenk, kamusal arazilerin kullanımı kararlarını
karakterize eden görüş ayrılıkları ile özel mülkiyete ait doğal alanların kullanımı üstüne benzer kararları çevreleyen hatır ve mertlik ruhu karşılaştırılınca kolaylıkla değerlendirilebilir.
Kalkınma konusuna karşı korumacı duruşu oldukça iyi bilinen bir birlik olan Audubon Society yaban hayatının korunaklarını muhafaza ettiği
geniş arazilerin mülkiyetine sahiptir. Bunlardan en büyüğü Vermilion Parish, Lousiana’da bulunan 26.800 akre (66.196 hektar) genişliğindeki Rainey
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Yabanî Hayat Sığınağı’dır (Rainey Wildlife Sanctuary). Birçok arazi için söz
konusu olduğu gibi, Rainey Sığınağı da birkaç farklı şekilde değerlendirilebilecek bir arazi yapısına sahiptir. Bir örnek olarak, birçok farklı türdeki kuş
türlerini ve yabanî hayvanları barındıran doğal bir habitattır. Elbette Audubon Cemiyeti bu tür habitatların korunmasına büyük değer vermektedir, ancak Rainey Sanctuary büyük enerji şirketlerinin ticarî olarak çekici bulduğu
doğal gaz rezervlerine de sahiptir.
Eğer Rainey Sığınağı federal hükümete ait olsa idi, Audubon Cemiyeti ve
petrol endüstrisi, iki tarafın da diğerini boyun eğmez bir tavırla karşıladığı, iki
doğal düşman olurdu. Oysa, özel mülkiyetin sunduğu müşevvikler sayesinde,
Audubon Cemiyeti ve birkaç petrol firması Rainey Sığınağı’nın belirli alanlarında doğal gaz sondajına imkân veren bir işbirliği anlaşmasına ulaşmışlardır.1
Bu uzlaşmacı yaklaşım, özel mülkiyet sisteminde, her iki tarafın da ötekinin çıkarlarına yer açarak kendi çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edebilecekleri basit gerçeğiyle izah edilebilir. Eğer Rainey Sığınağı kamuya ait olsaydı,
kullanımını yabanî hayatı korumayla sınırlı tutmanın Audubon Cemiyeti’ne
hiçbir maliyeti olmazdı; Maliyet Rainey arazisinin alternatif kullanımına değer biçen kişilere yüklenirdi. Ancak bu durum Audubon Cemiyeti üyeliğine
benzemekten çok daha farklıdır. Eğer arazinin alternatif şekillerde kullanımı
sınırlansa idi, Audubon Cemiyeti’nin kendisinin başkalarının alternatif kullanımlar için araziye verdiği ve ödemek istediği değerden vazgeçmesi gerekecekti. Bu potansiyel gelirlerden vazgeçmek, vahşi hayata yaşam hakkı tanıyan
başka sığınakların kurulması için veya Audubon Cemiyeti’nin kıymet verdiği diğer amaçların gerçekleştirilmesi için daha az fırsat demekti. Audubon
Cemiyeti’nin üyeleri, petrol şirketleri ile işbirliği içinde çalışmak için bu yüzden güçlü bir müşevviğe sahiptir.
Benzer olarak, petrol şirketleri şimdi Audubon Cemiyeti’nin endişelerini
dikkate alarak kendi amaçlarına da hizmet edilmiş olduğunu görürler. Bir
petrol şirketinin lehte koşullarla Rainey Sığınağı’ndan enerji kaynaklarını çıkarma hakkını elde etmesi yabanî hayata ve sığınağın diğer doğal özelliklerine yönelik bir taahhüdü kanıtlamasıyla daha muhtemeldir. Sonuç, Audubon
Cemiyeti’nin, petrol şirketlerinin ve enerji tüketen halkın çıkarlarına hizmet
eden, bir işbirliği ve âhenk bağlantısıdır.
Federal arazilerin kullanımını karakterize eden günümüzdeki bölünmüşlüğün yerine, ancak 1800’lerin bir ulusal politikasını devam ettirerek verimli iş1 Audubon Society ve petrol endüstrisinin Rainey Sığınağı’nın kullanımı hususunda karşılıklı olarak kabul edilebilir
bir anlaşmaya nasıl vardığına dâir daha detaylı bir tartışma için bkz. John Baden ve Richard Stroup, “Saving the Wilderness: A Radical Proposal,” Reason, Temmuz 1981, ss. 28–36.
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birliğini koyabiliriz. Bu politikadır ki, bu ülkedeki kalkınma ve sosyal sükûneti
geliştirmek için hayli çok şey yapmıştır. Bu politika toprağın sistematik olarak
kamudan özel sektöre transfer edilişi idi. Birleşik Devletler’in toplam arazisinin
% 33’ten fazlası hâlâ federal hükümete aittir. Bu toprağın çoğu özel sektöre karşılıksız verilseydi, özel mülk sahiplerinin toprağı daha verimli kullanmalarının
sonucunda ödemiş oldukları vergiler hazine arazilerinin hükümete sağladığı
gelirden fazla olacağı için, hükümet gelirleri muhtemelen artacaktı. Hatta bu
araziler bütünüyle Audubon Cemiyeti, Sierra Kulübü, Friends of Earth (Yeryüzü
Dostları) ve National Rifle Association gibi gruplara bağışlansaydı, potansiyel
geliştiricilerin durumu kesinlikle şimdikinden daha kötü olmazdı. Bir petrol
veya kereste şirketi, örneğin, Sierra Kulübü ile ekonomik mübadeleyi politik bir
mücadeleden neredeyse kesinlikle daha kârlı bulabilirdi.
Hazine arazilerini bağışlamak mutlaka kendine düşen “âdil” payı isteyen
farklı çıkar grupları arasında sert politik rekabete neden olurdu. Bu, hükümet
tahsisine dâima eşlik eden sosyal çekişme türünün ancak başka bir örneğidir.
Ancak bu geçici çatışmalar hazine arazileri üzerinde süregelen kavgaların artık bitirilmesi karşılığında ödenmesi gereken küçük bir bedel olurdu.

Diğer Lüzumsuz Çatışmalar
Hazine arazileri üzerinde sosyal bakımdan yıkıcı kavgalar devlet kontrolünün
piyasa mübadelesi yerine ikamesinden kaynaklanan gereksiz kavgaların yalnızca bir örneğidir.
Mutabakatsız Nüfus Sayımı
Hükümet programları, gittikçe artarak, zenginliği ülkenin farklı alanlarına
nüfus değişimlerine, demografik yapılarına, etnik karışımına ve diğer bu tür
faktörlere bakarak yeniden dağıtmaktadır. Bu yüzden, Birleşik Devletler Nüfus Sayım Bürosu artan sayıda politik kavganın içine çekilmektedir. 1980
nüfus sayımının birçok nüfus bilimcisine göre yapılan en tam sayım olmasına rağmen, büyük şehir belediye başkanları ve etnik liderler sert bir şekilde
doğruluğunu sorgulamışlardır. Detroit şehrinin yakın zamanda kazandığı bir
davada, Sayım Bürosu’na kendi resmî siyah ve İspanyol asıllı sayısını şişirmesi emredilmiştir. Daha başka dava dosyaları hazırlanmış, ve bazı hâkimler
büro müdürü Vincent Barabba’yı mahkûm etmekle bile tehdid etmişlerdir.
Nüfus sayımları politik soygun için bir araç olduğu müddetçe, ayrıca çatışma ve düşmanlık kaynağı olacağını da beklemek zorundayız.
Nüfus sayımı üzerindeki kavgalar tamamen ortadan kaldırılmayacaktır.
Refah konumlarını etkileyen politik kararlar her zaman olacak, ve bu kararla-
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rın yasal olarak nüfus istatistiklerine göre verilmesi gerekecektir. Fakat hükümetler, özel sektör tarafından hem daha etkin hem de daha sağlıklı olarak gerçekleştirebilecek faaliyetlere doğrudan müdahaleleri yüzünden, nüfus
sayımları üzerinde gereksiz ihtilaflara neden olmuştur. Devlet çözümlerinin
piyasa çözümlerinin etkinsizce yerini aldığı ve aynı zamanda zenginliğin politik yollarla transferinde nüfus sayımlarının oynadığı rolü artıran iki önemli
örnek, kamu sektöründe istihdam ve kent imarı programlarıdır. Bu tür programların küçültülmesi (ve daha da iyisi, ilgası), hem belli problemlere gerçek çözümler üretme olasılığını artırır, hem de Nüfus Sayım Bürosu’nun bu
önemli görevini minimum bir çatışmayla devam ettirmesine imkân verir.
Eğitim Üzerindeki Çatışmalar
Federal hükümetin kamusal eğitiminin kontrol ve finansmanındaki rolü arttıkça, eğitim kararlarında velilerin tercihleri devletin tercihleri tarafında gittikçe artarak yerinden edilmektedir. Velilerin çocuklarını devletin karar verdiği okullara (ki bunlar yakın çevrelerinde olabilir veya olmayabilir), ya da iki
katını ödeyerek özel bir okula göndermeleri beklenmektedir. Devlet okulları
esir bir müşteri grubuna sahiptir ve bu yüzden toplumda temsil edilen eğitim
tercihlerinin çeşitliliğine karşı çok az motivasyonu vardır.
Belli çıkar gruplarının güçlü bir şekilde benimsenen kendi düşüncelerini
başkalarına dayatma konusunda devlet okullarını iştah kabartıcı araçlar olarak görmeleri hiç de şaşırtıcı değildir. Bu gruplar elbette ki eşit şekilde güçlü
farklı görüşleri taşıyan başka gruplardan düşmanca tepkilerle karşılaşmaktadırlar. Mesela, güçlü bir şekilde okulda cinsel eğitime karşı çıkan veya bunu
savunan ebeveynler, çocuklarının gideceği okullar için sınırlı seçim nedeniyle, çoğunlukla siyasî mücadeleyi amaçlarına ulaşmak için en etkin yol olarak
görmektedirler. Devlet okullarımızı cinsel eğitim, etnik denge, evrime karşı
yaradılış, ve kitapların sansürü gibi tartışmalı konularda bir savaş alanına
çevirdikten sonra, mevcut bütün kanıtların eğitimin ihmâl edildiğini göstermesi pek az şaşırtıcıdır.
Eğitim üzerindeki ihtilaf, eğitim kuponu veya vergi kredisi gibi bir eğitim
politikası yoluyla, devlet tercihi yerini bireysel tercihe bırakarak önemli ölçüde halledilebilir. Ebeveynler böyle bir politika sayesinde, kendi çocukları
için hangi okulun en iyisi olduğuna karar verip doğrudan seçim yapabilirler.
Kuponların sunduğu teşviklere karşılık olarak, farklı yaklaşımlara ve felsefelere sahip okullar mevcut hâle gelebilir. Ebeveynler yalnızca geniş ve meşru
bir eğitimsel tercih alanına sahip olmakla kalmazlar, ayrıca bunu tercihlerini
başkalarının tercihleriyle çatışmadan yapabilirler.
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Yaşlılara Karşı Gençler
Hükümet tarafından teşvik edilen çatışmanın son bir örneği olarak, Sosyal
Güvenliğin sorunlarını göz önüne alınız. Günümüzde Sosyal Güvenlik konusunu çevreleyen ve gelecekte kesinlikle daha fazla artacak olan ihtilafların temelinde politik menfaatçilik yatmaktadır. 1935’te Sosyal Güvenlik Yasası’nın
kabul edilmesinden hemen sonra, programa katkı yapan iş gücünün sayısı
artıyor iken, emeklilik hakkından faydalananların sayısı ufaktı. Sosyal güvenlik sisteminin kasasındaki para miktarı kabardıkça, vergileri artırmadan sistemin harcamalarını genişletme şeklindeki politik ayartma karşı konulması
imkânsız hâle geldi. 1939’da, Sosyal Güvenlik yasası, cârî emeklilik ödemelerinin cârî vergi mükellefleri tarafından karşılandığı, kaynağı temin edilmemiş bir “pay–as–we–go” programına dönüşmek üzere değiştirildi. Emeklilik
ödemelerinin doğrudan katkılara bağlı olduğu bir emeklilik planı yerine,
Sosyal Güvenlik, menfaatlerin bir grubun politik gücünün diğer grup üstüne
maliyetleri dayatmasıyla belirlendiği başka bir transfer programına dönüştü.
1939 sonrası Sosyal Güvenlik programının bünyesinde barındırdığı sosyal
çatışma yakın zamana kadar değişmeden kaldı. Ekonomik büyüme ve demografik karışım vergi yükünde aşırı bir artış olmadan ödemelerin artışına izin
verdi. Ama artık işler değişti. 1970’lerdeki yavaş ekonomik büyüme emeklilik
yaşına ulaşan nüfusun hızlı artışı ile birleşince, yaşlı vatandaşların çıkarlarını çalışan nüfusun çıkarlarına karşı doğrudan muhalif konuma getirdi.
Bu çatışma, önemli ölçüde vergi artırımı ve/veya emeklilere yapılan ödemelerde azalma olmadan Sosyal Güvenlik Sistemi’ni kurtarmak imkânsız hâle
geldikçe, artmaya devam edecek. Yaşlılar için kaygı ile çizilen ama politik müşevviklere karşılık olarak yapılandırılan bir program gençleri yaşlı insanlara
karşı kışkırtacak ve büyük ölçekli bir sosyal bölünmüşlük yaratacaktır.
Eğer bireysel menfaatler ve bireysel katkılar arasında doğrudan bir bağlantıya devam edilseydi, Sosyal Güvenlik Sistemi’nin ödeme gücü güvenceye
alınabilir ve sistemi çevreleyen bölünmüşlük engellenebilirdi. Hükümet tarafından böyle bir zorunlu emeklilik programının kurulup kurulamayacağı
veya kurulsa bile devam edip etmeyeceği tartışılabilirdir. Bu tür programların özel sigortacılık şirketlerince etkin bir şekilde sunulabileceğini biliyoruz;
Gerçekten de, bu tür programlar özel şirketler tarafından sunulan tek program tipidir. Eğer bireyler bu bireysel emeklilik planlarıyla emekliliklerine
yatırım yapmalarına izin verilseydi, genç ve yaşlı nüfus arasında var olan ve
artarak devam eden çatışmanın ortaya çıkmasına engel olunurdu. Gerçekte,
çatışmanın tam tersi bir durum hüküm sürerdi. Bireysel emeklilik planları
sayesinde, yaşlılara yönelik yüksek emeklilik kazanımları genç nüfusun büt-
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çesine giren yüksek ücret anlamına gelirdi. Çünkü mevcut yüksek düzeydeki
emeklilik yardımları sadece geçmişte yapılan yüksek tasarruf miktarının ve
yatırımların bir sonucu olacaktı, ve bu tasarruflar da mevcut emeğin daha
yüksek oranda verimliliği anlamına gelecekti.
Zorunlu Sosyal Güvenlik programları için başlangıçtaki gerekçe insanların
kendi emekliliklerine gönüllü olarak yatırım yapmayacakları şeklindeki inanması zor olan bir iddiaya dayanıyordu. Ancak böyle bir yargıyı kabul etmek,
bireylerin emeklilik planlarını yine de devletten satın almaları zorunluluğu
için hiçbir gerekçe sunamamaktadır. Bir sosyal güvenlik sistemine katılım
istenilebilirdi, ama aynı zamanda bu sistem özel kalabilirdi. Bizi sosyal güvenliğin hızlı bir özelleştirilişine yöneltmek için şu an gereken tek şey, zorunlu emeklilik planlarının devletten satın alınmasına yönelik gerekliliğin
ortadan kaldırılması olurdu. Maalesef, mevcut programın başarısızlığı, ki bu
başarısızlığın kanıtı sistemin aşırı borç yükü altında olmasından çıkarılabilir,
bu seçeneği politik olarak gerçekçi kılmamaktadır. Eğer fırsat verilirse, emek
gücüne yeni katılanlar sistemin geleceği konusundaki belirsizlikten ötürü,
büyük oranda sistemin dışında kalmayı tercih edeceklerdir. Bu da, elbette ki,
kendi kendini finanse eden bir sistem olarak Sosyal Güvenliğin yok oluşunu
garanti edecektir. Hatalı hükümet politikalarının sıkça tekrarladığı gibi, Sosyal Güvenlik Sistemi’nin politik yaşama kabiliyeti onun başarısı değil, başarısızlığı tarafından izah edilmektedir.

Sonuç
Kaynaştıran (cohesive) bir sosyal düzeni sağlamak kolay bir iş değildir. Gerçekten de, kaynaklar sınırlı oldukça, sınırsız amaçlarımıza ulaşmanın sınırlı
kaynakları için rekabetin bir sonucu sosyal çatışma olacaktır. Rekabet kaçınılmaz olabilir, ama işbirliğinden kaçmak veya çekişme kaçınılmaz değildir.
Değerli şeylerin rekabet eden kullanıcılar ve kullanımlar arasındaki dağılımına bağlı olarak, daha fazlasına olan devamlı isteklerimiz bizi işbirliği veya
tam tersi davranışlara motive edebilir. İşte bu bağlamda, piyasa yoluyla bölüşümün önemli avantajlarından faydalanabiliriz. Piyasa mübadelesi, sadece
karşılıklı kazanıma izin vererek değil ayrıca bu kazanımları gerçekleştirecek
fırsatları artırmak suretiyle, işbirliğine dayalı etkileşimin alanını genişletenleri ödüllendirerek, pozitif toplamlı bir çevreyi tesis eder.
Maalesef, sosyal işbirliğinin bu kaynağı, özel çıkar gruplarının kendi kısa
vadeli çıkarları için piyasa dağılımı yerine siyasal dağılıma yönelmeleri yüzünden, sürekli bir erozyona uğratılmaktadır. Hükümetlere kendi yasal vazifelerini yapabilmeleri için verilen otorite, politik olarak güçlü gruplar tara-
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fından kolaylıkla başkalarının cebinden kazanç kapmak üzere kullanılabilir.
Sıfır toplamlı politik soygun pozitif toplamlı piyasa mübadelesi yerine geçince Soygunistan’da garaz için sahne kurulmuştur.

Demokrat Parti Dönemi İktisat
Politikalarına Yeni Bir Yaklaşım
Ümit Çalık
Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi

Liberal Düşünce, Yıl 17, Sayı 65, Kış 2012, s. 187-197.

Türkiye iktisat tarihiyle ilgili yazını incelediğimizde Demokrat Parti’nin iktidar
olduğu 1950–1960 arası dönemin, Türkiye ekonomisi ve cumhuriyet dönemi
iktisat tarihi alanında önde gelen birçok iktisatçının çalışmalarında genellikle– serbest piyasaya geçiş, liberal ekonomi politikalarının uygulanışıyla ilişkilendirildiğini görürüz. Yine aynı çalışmalarda 1950–1960 arası dönemde uygulanan liberal iktisat politikalarının sonucu olarak, Türkiye ekonomisinin adım
adım felâkete sürüklenmesi dramatik bir dille anlatılır. Böylece liberal iktisat
politikaları yerden yere vurularak 1930’ların dışa kapalı, devlet kontrolündeki
iktisat politikaları olumlanır. Bahsi geçen iktisatçılarımızın konuya yaklaşımlarının yansımalarını, etkilerini birçok yeni iktisatçının, iktisat tarihçisinin çalışmalarında da görmek mümkündür.
Demokrat Parti’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti iktidarına yönelttiği eleştirilerden bir tanesinin de devletçi ekonomi politikaları alanında
olduğunu biliyoruz. Peki 1950 sonrası Türkiye’nin on yılına damgasını vuran Demokrat Parti’nin uyguladığı iktisat politikaları gerçekten liberal iktisat
politikalarının gerekliliklerine uyuyor muydu? Demokrat Parti döneminde
uygulanan iktisat politikaları için liberal kavramını kullanabilir miyiz? Bazı
iktisatçılarımızın ısrarla vurguladığı gibi, bu dönemde yaşanan iktisadî sorunların nedeni uygulanan liberal iktisat politikaları mıdır?
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Demokrat Parti’nin muhalefet dönemiyle, iktidara geldiği ilk yıllardaki söylemlerini incelersek, özellikle 1930’lu yıllarda CHF öncülüğünde uygulamaya konulmuş devletçi politikaları
eleştirdiğini, bunun sonucu olarak devlet müdahaleciliğinin, kamu sektörünün asgariye indirildiği bir iktisadî yapı vaat ettiğini görürüz. Zaten yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde en
baştan beri kurucu kadroya, CHF’ye karşı muhalif bir kesim vardır. CHF’ye muhalif olanlar
eleştirilerini siyasî alanda daha çok kurucu kadronun tepeden inmeci, toplum mühendisliğine soyunan politikalarına, ekonomide de devletçi politikalarına yöneltmişlerdir. 1940’ların ortalarından itibarense, halk savaş ekonomisinin getirdiği olumsuz koşullardan ve 1930’larda
özellikle Büyük Buhran sonrası yükselen devletçi iktisat politikalarından hoşnutsuzluğunu dile
getirmeye başlamıştır. Özellikle, 1948 yılında Ahmet Hamdi Başar’ın kurduğu İstanbul Tüccar
Derneği’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi, bu anlamda bir dönüm noktasıdır. Kongre’de devletçilik, devletin ekonomiye müdahalesi ele alınan başlıca konulardan olmuş, Kongre’ye devletçilik üzerine birçok tebliğ sunulmuştur. Yine Türkiye İktisat Kongresi’nde
alınan kararlara baktığımızda, ilk sırada devletçilik üzerine alınan kararları görürüz. Örneğin,
devletçilik hakkında yayınlanan raporun 2. maddesine baktığımızda liberal, serbest piyasa koşullarında işleyen bir ekonominin gerekliliği olarak, devletin ziraî, sınaî, ticarî faaliyetlerden,
işletmecilikten elini çekmesi, daha çok piyasanın denetimi konusunda rol üstlenmesi konusuna
vurgu yapıldığını görürüz.
Cumhuriyet rejimi ile yeni bir siyaset takibine başlayan devlet, millî iktisat tarihimizin kuruluş
devresinde kurucu ve genişletici vazifesini ifa etmiş ve iktisadî binanın temelini atabilmek için
birçok sahalarda işletmeciliğe girmiş ve bazı sahaları fiilî veya kanunî inhisarı altına almıştır.

Devlet iktisadî yapının temellerini bu suretle attıktan ve kurulan müesseseleri yeter derecede işlettikten sonra, işletmecilik faaliyetlerini ancak birinci derecede amme hizmetleri sayılan işlere ve asıl vazifesi olan ve iktisadî
siyasetin işletmecilik dışında kalan tetkik, tanzim ve murakabe sahalarına
hasretmelidir. Devlet bu gibi hizmetler dışında kalan, ziraî, ticarî ve sınaî mahiyetteki işlerden peyderpey elini çekmeli ve bilhassa hiçbir suretle serbest
piyasadaki teşebbüsler karşısında hem rakip hem de murakip durumunda bulunmamalıdır.
Yine aynı raporun 4. maddesine baktığımızda, devletin yeni iktisadî teşebbüsler kurmaması gerektiği, mevcut durumda elinde bulunan işletmeleri
de özelleştirmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Raporun 5. maddesinde ilgili
mevzuatın istikrarlı olması, özel girişimin iktisadî faaliyetlerini güçleştirecek vergilerin gözden geçirilmesi konuları ele alınmıştır.
Görüldüğü gibi 1940’larla birlikte, özellikle II. Dünya Savaşı koşullarının
da sona ermesiyle ülke içinde, önceki dönemde uygulanan devletçi politikalara tepki oluşmuş, ekonomide liberalleşme istekleri dile getirilmeye başlanmıştır. İşte 1950–1960 dönemindeki Demokrat Parti iktidarı iktisadî alanda
bu tepkilerin, isteklerin bir sonucudur. 1946 yılında kurulan Demokrat Parti
1950 yılına kadar muhalefette kalmıştır. Muhalefet dönemi boyunca Demokrat
Parti’nin iktidara eleştirileri temelde iki düzlemde olmuştur; Tek parti iktidarının tepeden inmeci antidemokratik uygulamaları ve devletçilik. Zaten 1930
sonrası dönemde giderek artan devletçi ekonomi politikaları 1940’larda savaş

DP Dönemi İktisat Politikalarına Yeni Bir Yaklaşım | 189

ortamının da etkisiyle zirve yapmıştır. Özellikle tek parti iktidarı döneminde çıkarılan Milli Korunma Kanunu ve Varlık Vergisi uygulamaları halkın belirli kesimlerinde oldukça rahatsızlık, tedirginlik yaratmıştır. Özellikle Millî
Korunma Kanunu devlete, bireylerin aleyhine olmak üzere çok geniş yetkiler
tanımıştır. Kanunla devlete tanınan yetkilere kabaca baktığımızda, hükümetin
çeşitli sanayi ve maden kuruluşlarına el koyabilmesi, ithalatı düzenleyebilmesi, ithal malların ne şekilde, nerelerden, hangi koşullar altında, ne miktarda alınıp satılacağını belirleyebilmesi, çeşitli kurumlar tarafından verilen kredileri
düzenleyebilmesi, yasaklayabilmesi, her türlü özel ulaşım araçlarının çalışmalarını düzenleyebilmesi, yasaklayabilmesi, ulaşım ücretlerini belirleyebilmesi,
vatandaşlara ücret karşılığı belirli bir işte çalışma zorunluluğu getirebilmesine yönelik hükümleri görebiliriz. Özellikle Millî Korunma Kanunu halkta,
sermayedar kesimde tedirginlik, tek parti iktidarına karşı şüphe oluşmasına
yol açmıştır. Varlık Vergisi ise gerek niteliği, gerek amacı açısından bugün hâlâ
üzerinde tartışılan bir konudur.
1946 yılına gelindiğinde, tek parti iktidarına muhalefet artık daha örgütlü
bir şekilde Demokrat Parti çatısı altında yapılmaya başlanmıştır. Zaten çok
geçmeden tek parti iktidarından rahatsız, tedirgin olan kesimin desteğiyle
1950 yılında Demokrat Parti iktidara gelmiştir. Demokrat Parti devletçi ekonomi politikalarından tedirginlik duyan, rahatsız olan kesimin sözcülüğünü
üstlenmiştir. DP kurduğu ilk hükümetin programında anti–devletçi görüşlerine şöyle yer vermiştir;
İktisadî ve mâlî görüşlerimizin esası bir taraftan devlet müdahalelerini asgariye indirmek, diğer taraftan iktisadî sahada devlet sektörünü mümkün olduğu kadar daraltmak
ve buna mukabil emniyet vermek suretiyle hususî teşebbüs sahasını mümkün olduğu
kadar genişletmek diye ifade olunabilir.1

Peki DP, sayesinde iktidara geldiği liberal ekonomi söyleminin gerekliliklerini ne derece yerine getirmiştir? Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarına
baktığımızda 1951 yılında çıkarılan Yabancı Sermaye Kanunu’nu ve 1954
yılında çıkarılan, daha kapsamlı olan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nu
görürüz. Bu iki kanunu dışa kapalı, içe dönük ekonomik yapıdan dışa açık
yapıya geçiş çabası olarak değerlendirebiliriz. Hükümet, hızlı kalkınma amacını gerçekleştirmek için yerli sermayeyi yetersiz gördüğünden, II. Dünya
Savaşı sonrası uluslararası konjonktürü de değerlendirerek, ülkeye yabancı
sermaye çekmek istemiştir. Yine 1954 yılında çıkarılan Petrol Kanunu’yla
devletin petrol arama alanındaki tekeline son verilmek istenmiştir. Yine DP
iktidarının ilk yıllarına baktığımızda bir önceki dönemin aksine dış ticaretin
serbestleştirilmesinin amaçlandığını görürüz. İlk etapta ithalatta kota siste1

Prof. Dr. Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadî Gelişme Tarihi (1914–2001), İmaj Yayıncılık, Ankara, 2001, s. 130.
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Tablo 1: Türkiye’nin Dış Ticareti 1946–1960

(Bin USD)

(Bin USD)

Dış Ticaret
Dengesi

1946

118.889

214.580

95.691

333.469

1947

244.644

223.301

-21.343

467.945

1948

275.053

196.799

-78.254

471.852

1949

290.220

247.825

-42.395

538.045

1950

285.664

263.424

-22.240

549.088

1951

402.086

314.082

-88.004

716.168

1952

555.920

362.914

-193.006

918.834

1953

532.533

396.061

-136.472

928.594

1954

478.359

334.924

-143.435

813.283

1955

497.637

313.346

-184.291

810.983

1956

407.340

304.990

-102.350

712.330

1957

397.125

345.217

-51.908

742.342

1958

315.098

247.271

-67.827

562.369

1959

469.982

353.799

-116.183

823.781

1960

468.186

320.731

-147.455

788.917

Yıllar

İthalat

İhracat

(Bin USD)

Toplam Dış
Ticaret
(Bin USD)

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
mi gevşetilmiştir. Dış ticaretin serbestleştirilmesi sonucu başlarda uluslararası konjonktürün de etkisiyle ihracatta kayda değer artışlar görülse de, daha
sonraki dönemde konjonktürün tersine dönüşüyle birlikte dış ticaret açıkları
büyümüştür. Ama toplamda bakıldığında önceki dönemlere göre dış ticaret
hacminde kayda değer bir artış yaşandığı kesindir. Dış ticaret hacmindeki artış, ticaretteki liberalleşme çabalarının göstergesidir.
Özetle belirtmek gerekirse, DP döneminde uluslararası iktisadî ilişkilerde
serbestleşme, liberalleşme, dünyayla eklemlenme yolunda bir takım adımlar
atılmıştır. Tabiî bu durum biten II. Dünya Savaşı sonrası oluşan uluslararası
konjonktürün de sonucudur. Türkiye daha CHP iktidarı döneminde, 1947 yılında Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’na üye olmak kaydıyla yeni ekonomik düzende yerini alma isteğini, dünya ekonomisiyle eklemlenme isteğini
göstermiştir. Yine 1947 yılında ithalatta ciddî bir yükseliş görülmüştür. CHP
iktidarının son dönemlerinde başlayan dış ilişkilerde dünyayla eklemlenme,
dış ticarette liberalleşme istekleri DP iktidarında hızlanmıştır. Yine DP döne-
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minde dış ticaretin liberalleştirilmesine ek olarak yabancı yatırımcının ülkeye
giriş çıkışını kolaylaştıracak hukukî düzenlemeler yapılmıştır. Bu da, dış ekonomik ilişkiler açısından liberal politikaların diğer bir ayağını oluşturmuştur.
Peki DP dış ticaret, yabancı yatırımcı gibi konularda liberal teorinin çıkarımlarına uygun denebilecek politikalar üretmişse, neden DP dönemini tam olarak
Türkiye ekonomisinde liberal politikaların uygulandığı dönem olarak tanımlamamız, DP dönemini serbest piyasa ekonomisine, liberal ekonomik düzene
geçiş dönemi olarak nitelendirmemiz gerçeği yansıtmamaktadır?
Sorumuzun cevabı kamunun ekonomideki ağırlığında ve devletin ekonomiye müdahale ölçüsünde yatmaktadır. Bir dönemi serbest piyasa ekonomisine
geçiş veya liberal ekonomik düzene geçiş olarak nitelendirebilmek için sadece
o dönemde uygulanan dış ticaret politikalarına, yabancı sermayeye yönelik
politikalara bakmak yeterli değildir. Konumuz açısından 1950–1960 arası döneme baktığımızda kamunun ekonomideki rolüne ilişkin ciddî sorularla karşı
karşıya kalırız. Her şeyden önce, DP yukarıda da açıkladığımız gibi geçmiş
dönemlerde giderek artan devletin ekonomiye müdahalesini ve kamunun ekonomideki rolünü azaltma vaadiyle iktidara gelmiştir. Fakat elimizdeki veriler
DP’nin bu sözünde durmadığını, bu dönemde kamu yatırımlarının ciddî oranlarda arttığını, aynı zamanda kamu iktisadî teşekküllerinin de sayısında artış
olduğunu göstermektedir. DP döneminde kamunun ekonominin genelinden
peyderpey el çekmesi bir yana, kamunun imalat sanayisindeki faaliyetinde
bile ciddî bir artış söz konusudur. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre,
1950 yılında imalat sanayisinde 103 devlet kuruluşu faaliyet gösterirken 1960
yılında bu sayı 219’a çıkmıştır. Yani bu dönemde özelleştirmeye, kamu yatırımlarını azaltmaya yönelik politikalar bir yana, kamu yatırımlarını arttırmaya yönelik politikalar uygulanmış, yeni kamu iktisadî teşekkülleri kurulmaya
devam edilmiştir. 1950–1960 arası dönemdeki kamu harcamalarına baktığımızda, yine benzer bir tabloyla karşı karşıya kalırız. 1950–1960 arası dönemde hızlı kalkınma amacıyla kamu harcamaları kamu gelirlerinin oldukça
üzerinde gerçekleşmiş ve önemli oranda kamu açığı verilmiştir. Kamu harcamalarının dağılımına baktığımızda, özellikle altyapı yatırımlarının, KİT’lerin
işletme zararlarının ve tarım sektöründeki destekleme alımlarının önemini
görürüz. KİT’lerin işletme zararlarının bir kısmı devlet bütçesinden ödenmiş,
bir kısmı doğrudan Merkez Bankası kredileriyle karşılanmıştır. Yine bu dönemde yapılan tarımı destekleme alımları sonucu, devletin Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla gerçekleştirdiği alım ve satım fiyatları arasındaki negatif
fark yüzünden karşılaşılan zararlar da Merkez Bankası tarafından ödenmiştir.2 Giderek artan kamu yatırımları, Merkez Bankası kredileriyle kapatılmaya
2

Yalın Alpay, Türkiye Ekonomi Tarihi, Akademia Yayınları, İstanbul, 2008, s. 111–112.
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Tablo 2: İmalat Sanayisinde Faaliyet Gösteren Devlet Kuruluşları
Yıllar

İşyeri Sayısı

Çalışanların Yıllık
Ortalama Sayısı

1950

103

76.033

1951

111

83.871

1952

115

82.115

1953

149

86.331

1954

146

86.161

1955

156

94.473

1956

167

105.520

1957

183

110.799

1958

195

117.852

çalışılan KİT zararları, tarım destekleme alımları;
Bahsettiğimiz ekonomik
yapının liberal politikalarla şekillenen bir yapıyla taban tabana zıt olduğu
aşikârdır. Kamu harcamaları 1950–1960 döneminde % 606 oranında artmış,
1950 yılında 1.682,3 milyon TL olan harcamalar
1960 yılına gelindiğinde 10.190,4 milyon TL’ye
yükselmiştir.”3

DP döneminde uygulanan
ekonomi politika1960
219
127.988
larını sektörlerin gelişimi
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
açısından incelediğimizde, dönemin temel özelliğini tarım sektörüne verilen önemin oluşturduğunu görürüz. Tek parti iktidarında geçen dönemle karşılaştırıldığında, DP döneminde devlet tercihini
sanayi sektörü yerine tarımdan yana kullanmıştır. Yoğun olarak devletçi
politikaların uygulandığı dönemde, devlet eliyle sanayi kesimine yoğun bir
biçimde kaynak aktarımı yapılırken, bu durum DP döneminde tarım kesimi
lehine değişmiştir. Devlet açısından sektörel tercih değişse de sonuç değişmemiş, liberal ekonomi politikaları tanımına uymayacak uygulamalarla belirli kesimler devlet tarafından kayırılmıştır. Dönem içerisinde uygulanan
tarım politikalarına detaylı olarak baktığımızda, sektörün özellikle yüksek
taban fiyatı, destekleme alımları, geniş kredi imkânları gibi araçlarla devlet
eliyle desteklendiğini görüyoruz. Özellikle yüksek taban fiyatı uygulaması
ve destekleme alımları 1950–1960 arası dönemin sonunu hazırlayan, liberal
tanımına girmeyen politikaların başında gelmektedir. Bu dönemde bir taraftan destekleme alımı kapsamına giren ürün sayısı artmış, bir taraftan da satın alınan ürünlere yüksek taban fiyatları uygulanmıştır. Toprak Mahsulleri
Ofisi satın aldığı ürünlerin fiyatını saptarken üreticiye pozitif bir kâr marjı
bırakmayı ihmâl etmemiştir. Kurumun ödediği fiyatlar çok zaman ürünün ihraç fiyatının üstünde kaldığından kurum zarar etmiştir, ki bu zararları Hazine
1959

3

A.g.e., s. 112.

214

123.144
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karşılamıştır.4 Tarım sektörüne yönelik yoğun devlet müdahalesinin sonucu
olarak, sektörün dengesi bozulmuş, kaynaklar piyasa talebiyle uyumsuz bir
şekilde kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak, meralar tarıma açılmış, hayvancılık gerilemiş, ülkede et sıkıntısı yaşanmıştır. Et ve Balık Kurumu’nun kurulması da devletin tarım sektörüne yönelik yoğun müdahalelerinin görüldüğü bu yıllara rastlamaktadır. Görüldüğü gibi, Demokrat Parti’nin uyguladığı
ekonomi politikalarının temelinde, devlet eliyle ciddî bir kaynak aktarımının
yapıldığı, devlet destekli tarım sektörü öncülüğünde büyüme gelmektedir.
Demokrat Parti iktidarında uygulanan tarım politikalarının liberal olarak nitelendirilemeyeceği, aksine bu politikaların devletçi politikalar olduğu ve DP
iktidarının sonunu hazırlayan süreci piyasanın yapısını bozan, Hazineyi ciddî
borç yükü altına sokan bu devletçi politikaların hazırladığı aşikârdır.
Söz konusu dönemde bütçe gelişmelerine baktığımızda, önceki dönemde önem verilen sıkı para–denk bütçe politikasından vazgeçildiğini görürüz.
TMO’nun kapsamı devamlı genişleyen yüksek fiyatlardan destekleme alımları,
KİT’lerin görev zararlarıyla birleşince bütçeye ciddî bir yük getirmiştir. Artan alt yapı yatırımlarıyla birlikte bütçe açıkları kaçınılmaz olmuştur. Devlet
KİT’lerin kamu mal ve hizmet üretiminde fiyatları maliyetlerin altında tutarak
oluşan görev zararlarını bütçeden karşılama yoluna gitmiştir. KİT görev zararlarının bir kısmı bütçeden karşılanırken bir kısmı da doğrudan Merkez Bankası
kredileri ile karşılanmıştır.5 Özellikle 1953–1957 yılları arasında bütçe sürekli
açık vermiştir. 1950 öncesi döneme baktığımızda ise bütçe açığı kavramının
olağandışı olduğunu, 2 yıl dahi üst üste açık verilmediğini görüyoruz.
Yine DP döneminde uygulanan para politikasını incelediğimizde genişleyici para politikasının izlendiğini görüyoruz. Tedavüldeki para miktarı 1950
yılında 900 milyon lira iken, 1951 yılında 1.048 milyon, 1952 yılında 1.146
milyon, 1953’de 1.333 milyon, 1954’de 1.379 milyon TL’ye çıkmıştır. 1954
sonrasında ise para artışı hızlanırken, reel gelirdeki artışın yavaşlaması ve
toplam kaynaklardan gelişme harcamalarına ayrılan payın azalması, enflasyonu artırmıştır. Tedavüldeki para miktarı 1954 yılına göre büyük bir sıçrama yaparak 1955’de 1.805 milyona, 1956’da 2.322 milyona, 1957’de 2.936
milyona yükselmiş, 1958’de 3.052 milyon, 1959 tarihinde 3406 milyona ulaşmıştır. 10 yıl içinde tedavüldeki para miktarı 4 kata yakın artmıştır.6 Yine DP
4
Zeki Erdoğan, 1950–1960 Döneminde Türkiye’de İzlenen İktisat Politikalarının Analizi, Marmara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Politikası Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s. 92.
5 Yrd. Doç Dr. Nazan Susam, Türkiye’de Uygulanan Mâliye Politikaları 1923–2008, Derin Yayınları, İstanbul, 2009, s.
136.
6 Aktaran Doç. Dr. Nevin Coşar, Demokrat Parti Dönemi Mâliye Politikası, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 2005, Cilt
60, Sayı 1, s. 35.
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dönemi iç ve dış borçların hızla arttığı yıllardır. 1950–1959 arası kamu borçlanması, büyük ölçüde popülist rant dağıtımına, harcama yapmaya ve vergi
toplamamaya yönelik siyaset yapma biçiminden etkilenmiş ve plansız KİT
yatırımlarını besleyen dış borçlanma ve Merkez Bankası’na dayalı enflasyonist finansman ülkeyi bir dış borç krizi ile karşı karşıya bırakarak moratoryum
ilânına götürmüştür.7 GörülTablo 3: Konsolide Bütçe Dengesi
düğü gibi, DP’nin uyguladığı
para ve mâliye politikalarının
Bütçe
da liberal olarak tanımlanYıl
Gider
Gelir
Dengesi
ması mümkün görülmemek1950
1.956
1.841
-115
tedir. Açık bütçe, artan kamu
1951
2.060
2.116
56
harcamaları, parasal genişleme gibi politikaların hiçbi1952
2.641
2.704
63
ri liberal iktisat politikaları
1953
2.572
2.543
-29
tanımına uymamakta, daha
1954
2.727
2.609
-119
çok 1950’lerde altın çağları1955
3.453
3.399
-53
nı yaşayan Keynesyen iktisat
1956
3.711
3.573
-139
politikalarına uymaktadır. Za1957
4.377
4.338
-40
ten uygulanan bu Keynesyen
1958
5.251
5.268
16
politikaların sonuçları tam da
1959
7.047
7.155
108
liberal teorisyenlerin öngördüğü gibi olmuş, ülke yüksek
1960
7.789
7.749
-40
enflasyon, giderek artan borçKaynak: Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,
luluk sürecine girmiştir.
www.bumko.gov.t
DP iktidarında ekonomi
alanında yaşanan bir diğer önemli gelişme de, tek parti iktidarı altında savaş ortamının getirdiği yeni koşullara dayanılarak, 1940 yılında uygulamaya
konan Millî Korunma Kanunu’nun bazı maddelerinin değiştirilerek yeniden
yürürlüğe konmasıdır. Üstelik Millî Korunma Kanunu’nun yeniden uygulamaya konduğu dönemde savaş gibi bir olağanüstü durum da yoktur. Yine
Millî Korunma Kanunu’nun 1955 yılında yürürlüğe konmasından önce hükümet 1954 yılında kâr hadlerine dâir bir kararnameyle mal stoku yapanlara
ağır cezalar getirmiştir. Yeniden uygulamaya konan bu kanun nedeniyle, birçok kişi mağdur duruma düşmüştür. DP iktidarı Millî Korunma Kanunu’nun
uygulanması sürecinde ciddî tepkilerle karşılaşmıştır. DP grup üyelerinden
Tokat milletvekili Ahmet Gürkan bu yasa ile verilen cezalarda büyük dengesizlikler olduğunu ileri sürerek, seçmenlerinden aldığı bir mektubu örnek
7 Yrd. Doç. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Türkiye’nin Değişmeyen Kaderi (Osmanlı’dan Günümüze 1854–2007) Borç Çıkmazı,
Derin Yayınları, İstanbul, 2008, s. 82.
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gösterdikten sonra; “Köylü armudunu, elmasını şehre götürüyor, tutmuşlar
armudun etiketi yok diye köylüyü yakalayıp götürmüşler. Hâlbuki adamın
ne etiketten ne bir şeyden haberi var. Zavallı armutçu 3 ay hapis yatmıştır.
Bizim maksadımız bu mu idi?” diyerek uygulamanın aksak yönleri olduğu
konusunda eleştirilerde bulunmuştur.8 DP döneminde yeniden uygulamaya
konan, devlete özel mülkiyet hakkı aleyhine çok geniş yetkiler veren Millî
Korunma Kanunu’nun, liberal iktisat politikalarının gerekleriyle taban tabana zıt sonuçlar doğurduğu son derece açıktır. Zira ilgili kanunla devlete çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren birçok özel kuruluşu denetleme, bu kuruluşların faaliyetlerine müdahale etme, hatta gerekli gördüğü kuruluşlara el
koyma hakkı verilmiştir.
Sonuç olarak, Demokrat Parti döneminde uygulanan iktisat politikalarını
sadece birkaç yasal düzenlemeye veya birkaç uygulamaya bakarak analiz etmek yanlış sonuçlar doğurmaktadır. DP dönemi iktisat politikalarını analiz
etme iddiasında olan çalışmaların birçoğunda bu hataya düşülmekte, ilgili dönemde yapılan birkaç yasal düzenleme veya belirli alanlarda yürütülen
birkaç uygulamaya bakarak döneme ilişkin bütüncül tanımlamalar yapılmaktadır. DP dönemi ilgili çalışmaların birçoğunda “liberal ekonomiye geçiş
dönemi” olarak nitelendirilmektedir. Yine aynı çalışmalarda, Türkiye ekonomisinin uygulamaya konan liberal iktisat politikaları sonucu nasıl “felâkete
sürüklendiği” dramatik bir dille anlatılmakta, liberal iktisat politikaları ve
bu politikaların uygulayıcısı Demokrat Parti adeta “öcü” gibi sunulmaktadır.
İlgili çalışmaların bir kısmında ise uygulanan iktisat politikalarının, liberal iktisat politikası tanımına açıkça uymadıkları halde liberal olarak nitelendirildiklerini görüyoruz. Bu durum, ilgili dönemi sadece birkaç uygulamaya
bakarak nitelendirmekten daha da vahimdir. Örneğin Türkiye’nin önde gelen
iktisat profesörlerinden Gülten Kazgan, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi isimli eserinin, DP döneminde serbest piyasa yapısının kurulması için
yürürlüğe konan yasaları sıraladığı “Dış Sermayeye Açılma ve Serbest Piyasa
Ekonomisine Geçiş Denemesi” bölümünde, 1950’de Hazinece Özel Teşebbüse Kefâlet Edilmesi ve Döviz Taahhüdünde Bulunulmasına Dâir (5583 nolu)
Kanunu ve 1953 yılında uygulamaya giren kredili ithalat uygulamasını saymaktadır. Kazgan’a göre, ilgili kanunla Mâliye Bakanlığı’nın özel girişimin
sağladığı uzun vadeli yabancı borçlara kefil olması sağlanmıştır. Yine kredili
ithalat uygulamasında ticaret bankalarının sağladığı döviz kredileri ödenmez8 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Albayrak, Demokrat Parti Döneminde Millî Korunma Kanunu Uygulamaları (1955–1960), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2007, Cilt 23, Sayı 67–68–69, http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&Ic
erikNo=1114
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se sorumluluk Merkez Bankası’nda kalmaktadır.9 Peki, özel sektörün borçlarına kamunun kefil olması, özel sektörün borçlarının sorumluluğunu kamunun üstlenmesi, kredilerin ödenememesi durumunda ödemelerin devlet eliyle
vergi mükelleflerine yüklenmesi ne derece serbest piyasa ekonomisine geçiş
çabaları arasında sayılabilir? Bu ve benzeri uygulamalar ne derece serbest piyasa ve liberal iktisat politikaları çerçevesinde nitelendirilebilir? Bu soruların
cevabının olumsuz olduğu, ilgili uygulamaların serbest piyasa yapısına aykırı
olduğu çok açıktır. Peki DP döneminde uygulamaya konan politikaların birçoğunun serbest piyasa yapısına, liberal iktisat politikalarına aykırı olduğu açıkken, dönemin birçok ciddî çalışmada ısrarla liberal iktisat politikaları nitelendirmesinin, başlığının altında incelenmesi, hatta bu politikaların bizzat serbest
piyasa yapısına uygun, liberal politikalar olarak sunulmasının nedeni nedir?
Görüldüğü gibi, DP döneminde uygulamaya konan ekonomi politikalarının birçoğu serbest piyasa yapısıyla taban tabana zıt uygulamalardır. Bu
dönemde uygulanan politikaların bütüncül bir şekilde liberal olarak nitelendirilemeyeceği çok açıktır. Hatta DP’nin uygulamaya koyduğu iktisat politikalarının büyük bir çoğunluğu devletin piyasaya yoğun müdahalesinin kapısını aralayan, devletçi, müdahaleci politikalardır. Millî Korunma Kanunu bu
devletçi, müdahaleci politikaların zirvesidir. Evet, 1950–1954 arası dönemde
hükümet tarafından Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, Petrol Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu gibi yabancı sermaye ve dış ticarete yönelik bir takım liberal iktisat politikalarıyla uyumlu kanunlar çıkarılmıştır, fakat sadece
birkaç kanuna bakarak 10 senelik bir süreci liberal ekonomik düzen olarak
nitelendirmek imkânsız görünmektedir. Çünkü uygulamaya baktığımızda,
yabancı sermaye çekmeye yönelik adım atan iktidar bir yandan sıkı para–
mâliye politikalarını terk etmiş, tam da Keynesyen iktisat teorisinin çıkarımlarına uygun bir şekilde açık bütçe politikası uygulamış, genişlemeci mâlî
politikaya ek olarak genişlemeci para politikası uygulamış, tarım kesiminde
piyasa yapısını bozucu uygulamalara gitmiş, geniş ölçekli destekleme alımları yapmış, yüksek taban fiyatı belirlemiş, tüm bunların üzerine ekonomide
faaliyet gösteren yeni kamu kuruluşları kurmaktan da geri kalmamıştır. DP
döneminde tarımda geniş ölçekli ve ihracat fiyatının üzerinde yapılan destekleme alımlarıyla, sayıları giderek artan KİT’lerin görev zararları bütçeye ağır
yükler getirmiştir. Saydığımız tüm bu gelişmeler, ilgili çalışmaların çoğunda
liberal politikaların zirvesi olarak sunulan 1950–1954 yılları arasındaki dönemde yaşanmıştır. 1954 sonrası dönem zaten Millî Korunma Kanunu gibi
bir yasayla uygulanan devletçi politikaların zirvesinde olduğu bir dönemdir.

9
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“Adam Smith çok büyük bir öneme sahip zaferi elde etti: Ekonomi biliminin merkezine, rekabetin
koşulları altında, kendi çıkarları peşinde koşan bireylerin davranışının sistematik tahlilini yerleştirdi.”
–Gerorge J. Stigler (vurgu eklenmiştir).

Cambridge ekonomi tarihçisi Emma Rothschild’dan İngiliz İşçi Partisi lideri Gordon Brown’a kadar, laissez faire eleştirmenleri, son zamanlarda, Adam
Smith’i serbest piyasa kampından alıp sosyal demokratların kampına katmak
için mücadele etmektedirler. Oxford Üniversitesi’nde siyaset profesörü olan
Iain McLean ve Şikago’daki Illinois Üniversitesi’nde felsefe profesörü Samuel Fleschaker’e göre; İskoç filozof, bir taraftan, ekonomik liberalizmi onayan,
ama diğer taraftan da piyasanın başarısızlığını içten takdir eden ve “beşerî
eşitlik” ile “dağıtımcı adâlet” lehinde “acımasız laissez faire kapitalizmi”ni
tümden reddeden “radikal bir eşitlikçi” idi.
Bu eleştirileri yapanlar, Smith’in rant kollayan toprak ağalarının, tekelci
tüccarların ve fesatçı iş adamlarının arkadaşı olmadığını, ve bedava eğitim,

Mark Skousen, “Adam Smith Reveals His (Invisible) Hand,” The Freeman, Mayıs 2011, cilt 61, sayı 4, ss. 22–24. Metnin orijinali için bkz. http://www.thefreemanonline.org/featured/adam-smith-reveals-his-invisible-hand/
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büyük ölçekli bayındırlık faaliyetleri, tefecilik yasaları, artan oranlı vergilendirme ve hatta serbest ticaretin sınırlandırılması yönünde aktif bir devlet otoritesini savunduğunu iddia etmede aceleci davrandılar.
“Kendi kişisel çıkarını takip ederek, [her birey] ekseriyetle toplumun çıkarını ileri taşır” şeklindeki meşhur Smithçi fikre, “görünmez el” mecazına ne
demeli? Ludwig von Mises’ten Milton Friedman’a kadar serbest piyasa ekonomistleri onu, Adam Smith’in “doğal özgürlük sistemi” olarak adlandırdığı,
katı kurallarla kısıtlanmamış piyasa güçlerinin yetkin bir sembolü olarak kabul etmişledir. Reddiye amaçlı eleştirmenler, Smith’in mecazını “geçici, hiciv
niteliğinde” görerek küçümsemekte ve onun “yardım eden bir eli” yeğlediğini
ileri sürmektedir. Onlar, Smith’in iki önemli çalışması olan The Theory of Moral Sentiments (Ahlâkî Duygular Teorisi – 1759 ) ile The Wealth of Nations’ın
(Milletlerin Zenginliği – 1776) her birinde sadece birer kez “görünmez el”
ibaresini kullandığını vurgular. Bu ifadeye sonraki referanslar o kadar çok
seyrektir ki, 19. Yüzyıl’da yorumcular görünmez el ibaresinden ismen nadiren
bahsetmişlerdir. The Wealth of Nations’ın 1876’daki 100. yılı kutlamalarında
bu ifadeye dikkat çekilmediği görülmektedir. 20. Yüzyıl’a kadar, “görünmez
el”in ayrı bir başlık olarak ele alındığı bir konu indeksi bulunmamaktaydı.
İbare, kitabın 1937’de Modern Library için Max Lerner tarafından yapılan
baskısındaki indeksine nihayet ilâve edilmişti. Açıkçası, 20. Yüzyıl’a kadar görünmez el, laissez faire anlayışının rağbet gören bir işareti hâline gelmemişti.
Kara çalanlar Adam Smith’in düşüncelerine dâir değerlendirmelerinde
doğru olabilirler mi? Bu mecaz onun “doğal özgürlük sistemi”nde merkezî
bir öneme mi sahiptir, yoksa kıyıda mı kalmıştır?
Friedman, Adam Smith’in sembolüne “merkezî yönlendirme olmadan, …
yemeğimizi, kıyafetimizi ve konutumuzu üretmede” işbirliğine dayalı, kendi
kendini düzenleyen “piyasa gücü” hakkındaki “anahtar bir kavrayış” olarak
gönderme yapar. Ekonomist George J. Stigler onu, The Wealth of Nations’ın
“tacı” ve “iktisadın bütünü içinde en önemli muhtevaya sahip önerme” olarak
adlandırır.
Diğer taraftan, ekonomist Gavin Kennedy, ilk çalışmalarında görünmez
elin, sınırlı bir değere sahip, “arızî bir mecaz,” sonradan akla gelme bir fikirden daha fazlası olmadığını ileri sürmüştü. Harvard Üniversitesi ekonomi tarihçisi Rothschild, daha da ileri gidip şunları söyledi: “Önereceğim şey,
Smith’in bilhassa görünmez ele itibar etmediği… bu kavramın Smithçi bir
kavram olmadığı ve onun teorisinde önemli bir yerinin bulunmadığıdır” ve
görünmez el, “hafif kinayeli bir şaka”dan daha fazlası değildi.
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Kim Haklı?
George Mason Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olan Daniel Klein tarafından gerçekleştirilen büyüleyici bir keşif, bu tartışmalara ışık tutabilir. Santa
Clara Üniversitesi siyaset felsefecisi Peter Minowitz’in, “görünmez el” ibaresinin Smith’in her iki kitabının hemen hemen ortasında yer aldığı şeklindeki kısa bir ifadesine dayanarak, Klein ön araştırmalar yaptı. Daha sonra, o
sırada Mason’da bir doktora öğrencisi olan Brandon Lucas’ı daha fazla araştırma yapmak üzere görevlendirdi. Klein ve Lucas, Economic Affairs dergisinde (Mart 2011), Smith’in “‘görünmez bir el tarafından yönlendirilir’ ifadesini
şaheserlerinin merkezine kasıtlı olarak yerleştirdiği” ve kavramın “Smith’in
düşüncesinde özel ve pozitif bir değere sahip olduğu” yönünde hatırı sayılır
miktarda kanıt bulduklarını ifade ettiler.
Klein ve Lucas, varsayımlarını iki ana nokta üzerine temellendirmektedir.
İlki, mecazın fiziksel konumudur: “Görünmez bir el tarafından yönlendirilir”
soyut ifadesi, The Wealth of Nations’ın ilk ve ikinci basımlarında neredeyse
tam ortada yer almaktadır. (Bir indeks ve başka materyallerin sonraki baskılara eklenmesinden sonra bu ibare merkezden bir miktar uzaklaşmaktadır).
Ayrıca, bu kavram, yine, The Theory of Moral Sentiments’in son baskısının
“neredeyse tam merkezi”nde ortaya çıkmaktadır. Klein ve Lucas “fiziksel merkeziliğin başlangıçta Smith’in niyetinin bir parçası olmadığı… ama 1776 itibariye Smith’in merkezilik niyeti gütmeye başladığı” şeklinde spekülasyon
yaparak, 1759’daki ilk baskıda ifadenin merkezde yer almadığını kabul ederler. Hakikaten Smith “görünmez el” ifadesini, ilk başta dilin kökenine ilişkin
önemli bir denemeyi ekleyerek, ve nihayet son baskıda hatırı sayılır revizyonlar yaparak, kitabın merkezine daha yakın olacak şekilde yerleştirdi.
İkincisi, Klein ve Lucas, ahlâk ve tarih filozofu olarak Smith’in mimari,
edebiyat, bilim, ve felsefede orta kararın (middleness) önemi üzerine sıkça
yorum yaptığını da not ettiler. Şöyle ki:
•• Smith, erdemin “iki zıt ahlâksızlık arasında” var olduğu şeklindeki Aristotalesçi itidal hakkında sempatiyle yazmıştı. Örneğin, korkaklık ve pervasızlık gibi iki uç arasında, cesaretin merkezî erdemi yatar.
•• Astronomi ve eski fizik üzerine denemelerinde Smith, Newtoncu
merkezî güçler ve periyodik devrimler tarafından etkilenmişti.
•• Klein keşfetti ki, retorik üstüne verdiği derslerde Smith Yunan şair
Thucydides’e hayranlık göstermişti. Bu şair “ekseriyetle, çokça vurgulamak istediği bütün meramını, kimi zaman anlatımın ortasına yerleştirilmiş olan, bir ya da iki parola ile ifade etmiştir.”
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Özet olarak, Klein ve Lucas’a göre; Görünmez el, Smith’in “doğal özgürlük
sistemi”nin merkeziyetini temsil etmekte, ve onun çalışmalarının uygun bir
şekilde ortasında bulunmaktadır. Bu keşifle, eğer doğruysa, insan bir uçtan
diğer bir uca –görünmez elin marjinal bir kavram olarak görülüşünden, kavramın Smith’in felsefesinin mihenk taşı olarak kabul edildiği bir noktaya– doğru
ilerleyebilir.
Klein ve Lucas’ın kanıt listesi, bir hukukçunun “ayrıntıyla ilgili” diye adlandıracağı veya onların kendi nitelemeleriyle “izlenime dayalı” bir türdendir. Bir bütün olarak ele alındığında, bu belgeleme işi, Kennedy’yi iktibas
edersek, ne zekice bir hamle ne de “dikkate değer bir tesadüftür.”
Az sayıda Smith yanlısı uzman, Klein ve Lucas’ın iddiasını sıcak karşılamıştır. İlk önceleri görünmez eli “arızî” bir mecaz olarak telâkki eden Kennedy, şimdi Klein ve Lucas’ın kasıtlı merkezilik tezlerinde “yüksek bir olasılığı” görmektedir. Bazıları ise daha şüphecidir. St. Andrews Üniversitesi’nde
Adam Smith üzerine bir uzman olan Craig Smith, “Bu fikri destekleyebilmek
için doğrudan bir kanıtımız yok” demektedir. Craig Smith, Adam Smith’in
kendi felsefesinin gözde simgesini kasıtlı olarak gizlediği şeklindeki fikre,
“bana öyle geliyor ki… bir hayli Smith’in tarzına ters görünmektedir” demekte
ve onun düşünceleri “zarif, açık, ve zeki bir usulde” ifade etme politikasına
aykırı düştüğünü ifade etmektedir. Çalışmalarının merkezine, kestirme “görünmez el” ibaresinin yerleştirilmesi açık olmayabilir, ama zarif ve zekice
değil midir?
Bizler doğruyu asla bilemeyebiliriz, zira Smith’in bu mesele hakkındaki
itirafına dâir bir kayda sahip değiliz. Çok şükür ki, bir kimse, onun felsefesinin doktrinel merkeziyetini teşhis etmek için “görünmez el”in fizikî merkeziyetine bağımlı olmaya ihtiyaç duymayabilir.
The Wealth of Nations ve The Theory of Moral Sentiments eserleri içinde,
kendi çıkarları için eylemde bulunan bireylerin amaçlamaksızın kamusal
refah için fayda sağladıkları, veya bireylerin davranışları üzerindeki sınırlandırmaların kaldırılmasının “onların durumlarını iyileştirdiği” ve toplumu
daha müreffeh kıldığı şeklindeki fikir olan, “görünmez el” temasını izah eden
pek çok pasaj bulunmaktadır. Smith, bireylerin gelişebilmesi için, ticaret sınırlandırmalarının, devlet tarafından ihsan edilen ayrıcalıkların ve istihdam
regülasyonlarının kaldırılmasını mütemadiyen savundu.
Smith, The Theory of Moral Sentiments içinde yazar ki,
Sistemin adamı… büyük bir toplumun farklı bireylerini insan elinin bir satranç tahtası üstündeki farklı taşları düzenleyebilmesi kadar kolaylıkla düzenleyebileceği hayalini kuruyor görünür.
Satranç tahtası üstündeki taşların insan elinin onlar üstündeki tesirinden başka hiçbir hareket
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ilkesine sahip olmadığını dikkate almaz; Fakat şunu da dikkate almaz ki, insan toplumunun
muazzam satranç tahtasında, her bireysel oyuncu kendisine ait, yasama meclisinin kendisi üstünde zorlamayı tercih edebileceğinden bütünüyle farklı bir hareket ilkesine sahiptir. Eğer bu
iki ilke birlikte var olabilirse ve aynı doğrultuda hareket edebilirse beşerî toplum oyunu kolayca
ve uyumlu bir şekilde devam eder, ve bu oyunun mutlu ve başarılı olması da kuvvetle muhtemeldir. Eğer bu iki ilke birbirine zıt veya birbirinden farklıysa oyun ıstıraplı sürecek ve toplum
her zaman en yüksek kargaşa düzeyinde olmak zorunda kalacaktır.

Smith’in argümanı, karşılaştırmalı bir argümandır. Klein’in söylediği gibi:
“Özgürlük ilkesini baltalamak, genellikle, hiçbir şey yapmamaktan daha iyi
iş görmektedir –bu bağlamda [Kenneth] Arrow, Joseph Stiglitz ve Frank Hahn,
görünmez eli biraz seyreltilmiş bir mükemmellikle özdeşleştirdiklerinde,
Smith’i çirkinleştirmektedirler. Politik gücün cehaleti, deliliği, ve küstahlığı,
veyahut politik ekolojinin yozlaşmışlığı ve patolojisi hakkında Smith’in fikirlerini uzun uzadıya sayıp dökmemiz gereksiz… Smith özgürlük ilkesini, yokluğu durumunda müdahaleciliğin kesif sisinin var olacağı, ahlâkî, kültürel ve
politik odak noktası, kıymetli ve çalışabilir bir ilke olarak görmektedir.”
Meşhur dalgın profesör Adam Smith’in küçük bir “görünmez” sırrını şaheserlerinde gizlediğini düşünmek, hakikaten aşırı ironiktir. Klein’in sonuçlandırdığı haliyle: “İbarenin, The Theory of Moral Sentiments ve The Wealth of
Nations’da merkeze yakın ve bir kereliğine gözükmesi bizim bu ifadeyi sahiplenmemizi istediğinin kanıtı olarak görülebilir.”
Profesör Klein’in hikâyesini bir zorlama olarak görüyorum ve önemli sayfalarını bir ayraçla işaretlediğim Smith’in eserlerini öğrencilere, fakülteye, ve
ilgili arkadaşlarıma göstermekten memnuniyet duymaktayım.
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Aberdeen ve Taylor’un kesiştiği noktada karşıdan karşıya geçiyor iken, bir İtalyan limonatasını henüz almıştım ve içindeki buza gömülmüş limon diliminin
tadını keyifle çıkarıyordum. Tam o anda iki siyah sedan virajı ciyaklayarak
döndü, ve ateşlenen silâhların sinir bozucu sesini duyduğumda olduğum yerde dona kaldım. Hemen sonrasında omuzlarımın güçlü bir çift el tarafından
kavrandığını ve çekip sürüklendiğimi hissettim. Birkaç dakika sonra kendimi,
beni çekip sürükleyen kadının, Commare N’Ciuzza’nın mutfağında oturuyor
bulduğumda rahatlamıştım.
Yaklaşık bir yıl öncesinde Commare N’Ciuzza’yı tanımış ve arkadaşlığını
kazanmıştım. O zamanlar “Küçük İtalya” diye bilinen eski bir mahallenin geniş bir kesiminde kurulmuş yeni bir üniversitede öğrenciydim. Bir zamanlar,
bu mahalle Şikago’ya yeni göç etmiş İtalyanların döküm potası (melting pot)
görevini ifa etmişti. Üniversite inşasından sonra bu mahallenin küçük bir kesimine sıkışmış olarak yaşamaya devam eden kişiler, burada yaşayan az sayıda öğrenciye korku ve şüphe karışımıyla bakarlardı. İnsanların ancak benim
Commare N’Ciuzza ile olan özel arkadaşlığımın farkına varmasının ardından,
birçok komşuluk ritüellerine katılmama izin verildi.
* James L. Doti, “Commare N’Ciuzza and the Loan Shark,” The Freeman, Ağustos 1983, cilt 33, sayı 8. Metnin orijinali
için bkz. http://www.thefreemanonline.org/columns/commare-nciuzza-and-the-loan-shark/
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Bu ritüellerden biri benim İtalo–Amerikan Loncasına ait (28 nolu) binanın
kutsal kapılarına girmeme izin verilmesiydi. Lonca toplantı salonu, üzerinde
Fra Noi dergisinin eski sayılarını taşıyan hintkamışı eski bir kahve masası
etrafındaki mutfak sandalyelerinin rengârenk bir çeşitlemesinden ibaret bir
yerdi. Ama sıradan iç dekorasyon, Chicago White Sox ve Chicago Cubs arasındaki nispî üstünlükleri (çoğunlukla zayıflıkları) içeren alevli tartışmaları
yalanlıyordu. Bu önemli ritüellerden birisinde, genelde Mario Lanza ve eski
maestro Enrico Caruso’nun vokal kalitelerinin tartışıldığı neşeli sohbetlerini
takip etmek üzere, Cuma akşamları ailelere kapı önündeki verandalarda katılmak için davet edilmekten gurur duyardım.
Kulaklarımda hâlen çınlayan silâh seslerine karşın, Commare N’Ciuzza’nın
ev yapımı şarabının sert tadını dudaklarımda hissederken aynı zamanda onun
anaç bir tavırla ve bildiği en iyi yöntemle beni girdiğim şokun etkisinden çıkarmaya çalıştığını sezdim.
Kurabiyeleri masaya getirirken bir yandan da “Mangia, Mangia!” diye emrediyordu.
Göze tanıdık gelen “S” şeklindeki ve şaraba daldırıldıktan sonra yenme
amacıyla pişirilmiş kurabiyelerin görüntüsü sinirlerimi yatıştırdı. Commare
N’Ciuzza’nın buzdolabına ve buzdolabından yaptığı süratli mekiklerin bir sonucu olarak masa üstünde birikmekte olan bol yiyecek arzı da bu yatıştırmayı
yapıyordu. Büyük terlikli ayakları yerden kesilmeyen, daha doğrusu zemin
boyunca kayan birisi için süratli mekiklerdi bunlar.
Commare N’Ciuzza iri bir kadındı. Onu ilk defa okuldan eve dönerken, her
zaman yaptığı gibi bağrını pencere kıyısına yaslamış dışarıyı seyrediyor iken
görmüştüm. Kocasını on yıl önce kaybetmesi nedeniyle, Sicilyalılara mahsus
siyah yas elbisesini hâlâ giyiyordu. Bu elbisenin mahalledeki yaşlı kadınların
birçoğunu donattığını fark etmiştim. Commare N’Ciuzza ile arkadaşlığımız
yavaş bir gelişme kaydediyordu. Annemin de onun Sicilya’daki kasabasından olduğunu öğrendiği andan itibaren beni koruyup kollamanın hayatındaki
bir görev olduğuna karar vermişti. Çoğu İtalyan için olduğu gibi, Commare
N’Ciuzza için de bu, dâima iyi beslendiğimden emin olması anlamına geliyordu. Gerçekten de, sahip olduğu anaçlık duygusundan dolayı mahalledeki
herkes ona Commare (godmother/vaftiz ana) diye hitap ediyordu.
Ben “S” biçimindeki kurabiyeleri yavaşça şaraba daldırdıkça o “Mangia,
Mangia!” diye emir vermeye devam ediyordu.
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Koca Jake
Benim hâlen buz kesmiş beyaz yüzümü fark edince, “Figgiu mio, korkma. Onlar sadece Koca Jake ve adamları. Paralarını almaya geldiler” dedi.
Koca Jake’in mahallenin tefecisi olduğunu ve yakın zamanda mahallede (hiç bilemediğim bir nedenle) herkesin Çingeneler diye çağırdığı bir aileye borç verdiğini anlatarak devam etti. “Araba alıyorlar ama ödemiyorlar.
Bu yüzden Koca Jake onları korkutmaya geldi” derken tipik İtalyan tavrıyla
omuzlarını silkti.
Ben tam Commare N’Ciuzza’yı Koca Jake gibilerini mahallenin alelâde bir
parçası gibi kabullendiği için kınamaya kalkarken, tiradımı tamamlamadan
önce araya girdi.
“Koca Jake hakkında kötü şeyler söyleme. O iyi bir adam. Pazar günleri her
zaman onun için bir mum yakarım.”
Commare N’Ciuzza’nın Koca Jake’e duyduğu bu büyük saygı açıkça ilgimi
çekmişti. Ben Koca Jake ile ne bağlantısı olduğu hakkında meraklı sorular
sordukça beni sessizce yukarıdan süzdüğünü, ve üzerimde uyandırdığı etkiden dolayı hoşnutluk duyduğunu fark etmiştim.
Buzdolabına doğru son bir sorti yapıp, daha önce görmediğim bir tür patlıcan yemeğini önüme sürerken ısrarla “Mangia, Mangia” demeye devam ediyordu.
Ondan, rica ederek, hikâyeye devam etmesini istediğimde, bütün şüphelerden âzade şekilde Koca Jake’in asil niyetlerini kanıtlayan bir hikâyeyi duymayı hemen hemen bekliyordum. Bununla birlikte, onun hikâyesi Koca Jake’i
çok az romantikleştirmişti.
Her şey otuz yıl önce Büyük Depresyon’un en kötü günlerinde olmuştu.
Commare N’Ciuzza, eşi Tony ve beş çocuğu küçük bir apartman dairesinde
kiracıydılar. Ama Commare N’Ciuzza’nın üç yaşındaki oğlu ev sahibinin biber
fideleri üzerine çişini yapınca şiddetli bir kavga çıkmıştı ve sonuç Commare
N’Ciuzza ve ailesinin evi boşaltma emri almasıydı.
Tony işsizdi ve ailenin gidecek bir yeri yoktu. Commare N’Ciuzza da terzilikle ailenin iki yakasını ancak bir araya getiriyordu. Koca Jake’den aldıkları
borç sayesinde hâlen yaşadığı evi satın alabilmiştiler.
Koca Jake’e borçlarını nasıl ödeyebildiklerini sorduğumda bana, “evimin
bir odasını kiracıya verdik ve benim Tony iş buldu. Koca Jake’e borcumuzu iki
yılda ödedik” diye yanıt verdi.
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Ona para için neden bir bankaya gitmediğini sorduğumda ise, saflığıma
güldü ve “Figgiu mio, bankaların benim Tony işsizken bize borç vereceğini
mi sandın. Onlar kardeşim Salvatore’a belediyede çalıştığı hâlde borç vermiyorlar” dedi.
Fakat Commare N’Ciuzza sırf borcunu ödeyemedi diye insanların yüreğine
korku salacak amansız bir zorbalığı –ateş açmayı– kabul edebilir miydi? Bu
soruyu ona yönelttiğimde sadece omzunu silkti ve bana artık yemek yemediğimi hatırlattı.
Ben masadan ayrılmak için kalktığımda Commare N’Ciuzza hâlâ masaya
yemek getirmeye devam ediyordu. Bu noktada işe yarar tek strateji oradan
mümkün olduğunca çabucak ayrılmaktı. Ona teşekkür etmek için döndüğümde, bugünün gençlerinin ne kadar zayıf ve az beslendiğini İtalyanca mırıldandığını duymuştum.
Eve dönerken “Çingene” klanının lideri Rocco’yu yeni aldığı 58 model ikinci el DeSoto’yu mutlulukla yıkarken gördüğümde şaşkınlık içinde kaldım.
Ona her şeyin yolunda gidip gitmediğini sorduğumda, gülerek “elbette, ödemeyi unuttum, ama Koca Jake bana hatırlattı. Ödedim ve şimdi o mutlu” dedi.
Ödemeyi yapmayı nasıl devam ettireceğini sorduğumda, bir arabaya sahip
olmanın onun, eniştesinin kısa bir süre önce bir pizza salonunu satın aldığı,
banliyöde çalışmasını mümkün hâle getirdiğini söyledi.
Ona Koca Jake ile arasındaki anlaşma hakkında daha fazla soru sormak istedim ama dikkatini DeSoto’dan ayırmak oldukça zordu. Geniş krom tamponu
hevesle parlatmaya çalışırken yüzündeki gururu ve yeni araba alanları insanlığın geri kalanından öylesine çok farklılaştıran tatminkâr bakışları gördüm.
Mutluluğunu bozmak istemediğimden oradan sessizce uzaklaştım. Ayrılırken fark ettim ki, tekerleklerini süsleyen üç parmak kalınlıktaki jantlara bir
Brillo pad’i mutlulukla takıyordu.

Ekonominin Prensipleri
Ekonominin ilkeleri dersimde bir serbest piyasada fâiz oranlarının belirlenmesi konusunu tartışırken bu hikâyenin kısa bir versiyonunu her zaman anlatırım. Tıpkı diğer mallarda olduğu gibi, borç verilebilir fonların fiyatı da
arz ve talep tarafından belirlenir. Fakat, serbest piyasa şartlarında borç verilebilir fonların arz ve talebinin basit bir analizi bize Koca Jake’in uyguladığı
illegal faaliyetleri için hiçbir ekonomik gerekçe sunmamaktadır. Fâiz oranlarının kendi doğal seviyelerine ulaşmasına izin verildiğinde, borç verilebilir fonların arz ve talep seviyeleri eşit olacaktır. Elbette ki, daha yüksek risk
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içeren borçlanmalarda fâiz oranlarının da daha yüksek olması gerekecektir
–aksi takdirde ödünç verilebilir fonlar yüksek risk taşıyan borçlanıcılara arz
edilemeyecektir.
Bu nedenle, piyasada belirli tek bir fâiz oranından ziyâde duruma göre,
özellikle farklılaşan borçlanma türünün riskine göre, değişen fâiz oranları
beklemeliyiz. Bununla birlikte, sermaye piyasalarının böyle bir tanımı, Commare N’Ciuzza ve Rocco gibi yüksek risk taşıyan ihtiyaç sahiplerinin serbest
pazarda –eğer pazarda beliren fiyatı ödemeye hazır iseler– yasal bir şekilde
borçlanabilmeleri anlamına gelmektedir. Şu hâlde, illegal borçlanma işlemlerinin varlığını nasıl izah edebiliriz?
Genel olarak bu, dünyanın Koca Jake’leri hükümet politikalarının (yasal
olarak uygulanabilir maksimum fâiz oranını sınırlayan) tefecilik yasaları şeklini alan tavan fiyatlarının sonuçlarıdır. Bu tür yasalar ödünç verilebilir fonların yüksek riskli borçlanıcılara arz edilişini kısıtlamaya hizmet eder. Bu arz
kısıtlanışı borç verenlerin bu tür ödünçleri verirken üstlendikleri ilâve riskler
için tazmin edilişi imkânsız kılınarak gerçekleştirilir.
Genellikle ödünç verenleri, özellikle de son çare olarak başvurulanları küçümseyici tavırlar köklü bir tarihe sahiptir. Bu, tefecilik kanunlarının kayıtlı
tarihin çoğu kısmı boyunca kabul görmesi gerçeği tarafından kanıtlanır. Bu
tür kanunların arkasındaki mantık, Aristo’nun ve Thomas Aquinas’ın yazılarında ve İncil’de dâhil, pek çok ilmî eserde bulunabilir.
“Aşırı fâizle borç vermeye” karşı itirazlara The Wealth of Nations (Milletlerin Zenginliği) gibi en olmadık yerlerde bile rastlamak mümkündür. Adam
Smith aşağıdakileri ifade ettiğinde, serbest pazarın etkinliği konusundaki
kendi temel inanışıyla ters düşmektedir:
Fâize müsaade edilen ülkelerde, yasalar genellikle, aşırı fâizin zorbalığına engel olmak amacıyla, bir cezaya maruz kalmaksızın alınabilecek en yüksek oranı belirlemektedir… Göz önünde
tutulacaktır ki, yasal oran, en düşük piyasa oranından biraz yüksek olabilse de, çok da fazla
bir seviyede olmayacaktır. Eğer Büyük Britanya’daki yasal fâiz oranı yüzde sekiz veya on gibi
yüksek bir seviyede belirlenmiş olsaydı, paranın çoğu kısmı yalnızca bu kadar yüksek oranları
vermek isteyenlere, yani müsriflere ve gösteriş meraklılarına ödünç verilirdi. Paranın kullanımı
için, bu kullanım ile muhtemelen kazanabileceğinin bir kısmından daha fazlasını vermeyecek
olan temkinli insanlar rekabet içine girip risk almazlar. Böylece, ülke sermayesinin büyük bir
kısmı, onu en muhtemel şekilde kârlı ve avantajlı alanlarda kullanabileceklerin elinden alınmış,
ve onu israf edecek veya yok edecek ellere teslim edilmiş olurdu. Buna karşın, yasal fâiz oranının ancak en düşük fâiz oranının çok az üstünde bir seviyede sabitlendiği yerlerde, borçlanıcı
olarak, temkinli insanlar evrensel seviyede müsriflere ve gösterişçilere karşı tercih edilir. Parayı ödünç veren kişi temkinli insanlardan müsrif ve gösterişçilerden almaya cesaret ettiği kadar
çok fâizi kazanır, ve onun parası bir grup insanın elinde bir diğer grubun elinde olduğundan çok
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daha fazla güvendedir. Böylece, ülke sermayesinin büyük bir kısmı en muhtemel şekilde onu
faydalı kullanacak ellere teslim edilir.1

Fakat, tahsil edilebilecek maksimum fâiz oranlarını “piyasadaki en düşük
fâiz oranının çok az üstünde” sabitlemek, daha fazla risk almayı gerektiren kişilere ve işletmelere borç verilmesinin engellenmesi anlamına gelir. Bu tür
yasalar sermayenin “müsriflere ve gösteriş meraklılarına” borç verilmesini engellemekten ziyâde, en azından yüksek risk taşıyacak borçlanıcılara –genellikle
düşük gelir sahibi bireylere– borç verilmesini yasal olarak zorlaştırmaktadır.

Fakir Karşıtı Kanunlar
Tefecilik kanunlarının varlığının gerisinde en asil niyetler olsa dahi, düşük
gelir grubundaki bireylerin piyasada başarılı olmak için alternatiflerin engellenmesi ve yasal seçeneklerin ortadan kaldırılması tesirine sahiptirler. Bu tür
yasal seçenekler ellerinden alınırsa insanlardan yaşam koşullarını iyileştirmeleri nasıl beklenir?
Not edilmelidir ki, tefecilik kanunlarının eşitliksiz/haksız ve etkinsiz veçheleri aynı zamanda finansal kuruluşların mevduatlara ödemek için müsaade
edildiği fâiz oranları üstüne hükümet kurumlarının dayattığı tavanlara da
uygulanabilir. Bu mevduatlar tasarrufçuların finansal kuruluşlara yaydıkları ödünçler olarak yorumlanabilirler. Kesinlikle, geçtiğimiz yılların finansal
piyasalardaki deregülasyonu tasarrufçuların daha rekabetçi getiriler kazanmasına yardım etti. Ancak, deregülasyon sürecindeki gecikmeler nedeniyle,
mevduatların çoğu türü, özellikle de belirlenmiş asgarî bir tutarın altında kalan kısmı, hâlen tavan uygulamalarına tâbi kılınmaktadır. Sonuç olarak, daha
düşük çek ve tasarruf hesabı bakiyelerine sahip mudiler (genellikle düşük
gelirli aileler ve bireyler) rekabetçi bir gelirden daha azını kazanmaktadır.
Belki de, Commare N’Ciuzza mutfak penceresinden dış dünyayı izlerken
bütün bunları anlayabilmişti. Yine de, onun sağlan sağduyusu ve bu tür yasaların en dezavantajlı olanlar üstündeki pratik tesirinin, Commare’nin bilginlerin bu en büyüğünün bile gözünden kaçan bir şeyi anlamasına izin veren
şeyler olduğunu düşünmeye eğilim gösteririm.
Tefecilik yasalarının etkisi fakir ve dezavantajlılara yapılan ayrımcılıktan
daha öteye gitmektedir. Bu öyle bir şey ki, Commare N’Ciuzza bile tam olarak
anlayamadı. Tefecilik kanunlarının kısıtlayıcı tesirinin etrafından dolaşmak
için, serbest piyasalarda illegal kredi piyasalarının gelişiyor olması gerçeği,

1

Adam Smith, The Wealth of Nations, The Modern Library Baskısı, ss. 339–40.

Commare N’Ciuzza ve Tefeci | 209

tefecilik kanunlarının varlığına rağmen etkin bir piyasa çözümünün sağlandığı anlamına gelmez. İllegal krediler mahkemelerde geçersizdir, ve daha pahalı ve ahlâken kabul edilemez yaptırım yöntemleri uygulandığından, Koca
Jake’in fâiz oranları piyasa oranlarının belirlenimine izin verildiğinde oluşacak olanlardan daha yüksektir.
Adam Smith aşağıdaki sözleriyle bunu sezmiş gibi görünmektedir:
Bazı ülkelerde para fâizi kanunla yasaklanmıştır. Fakat, her yerde bir şeyler paranın kullanılması ile yapılabileceğinden, her yerde paranın kullanılması karşılığında bir ödeme yapılmalıdır.
Bu regülasyon, engellemek yerine, tecrübeden anlaşılır ki, tefeciliğin fenalığını artırır; Borçlu
sadece parayı kullandığı için değil, kredi verenin bu kullanım karşılığında bir tazminatı kabul
ederek taşıdığı risk için bir ödeme yapmak zorundadır. Deyim yerindeyse, borçlu kredi açanı tefecilikten alacağı cezadan korumakla yükümlüdür… Eğer yasal oran piyasanın minimum
oranının altında bir seviyede sabitlenirse, bu sabitlemenin etkileri neredeyse fâizin tamamen
yasaklanması durumunda ortaya çıkacak etkilerin aynısı olur. Kredi veren parasını kullanım
değerinin altında bir oranla borç vermeyecektir ve borçlu kredi verenin bu kullanımın tam değerini kabul ederek üstlendiği riski için ödeme yapmak zorundadır. Eğer tam olarak en düşük
piyasa değeri seviyesinde bir sabitleme gerçekleşirse, ülkesinin yasalarına saygı gösteren, ve
tam en iyi teminatı veremeyen dürüst insanların itibarını yıkar ve onları ifrata kaçan tefecilere
başvurmaya zorlar.2

Yani, Koca Jake’in Commare N’Ciuzza’ya sadece omuz silktiren silâh gösterme taktikleri, kanunların ödenebilecek yasal fâiz oranlarına bir tavan belirlemesinin sonucudur. Koca Jake yaptığı anlaşmaları bağlayıcı kılacak yasal
bir yaptırımdan yoksundu. Sonuç olarak, –Aberdeen Caddesi’ndeki geçici korkuma neden olan– tefecilik taktiklerinin en nefret uyandıran veçhesi piyasada beliren fâiz oranlarını illegal sayan yasaların sonucudur.
Birkaç yıl önce Küçük İtalya’ya tekrar gittim. Elbette, Commare N’Ciuzza
yoktu artık ve evinin yeri de İspanyol motiflerine sahip ama garip bir modern
görünümdeki yeni bir malikâne tarafından alınmıştı. Malikânenin kapısını
açan gözlüklü profesör Commare N’Ciuzza diye birini hiç duymamıştı.
Lonca salonunun yeri yeni bir “yeşilkuşak” park tarafından devralınmıştı.
Lonca üyelerinin sayısız saatler önemsiz spor münakaşaları yaptıkları yerde,
çıkarabildiğim kadarıyla, Garibaldi’nin bir büstü duruyordu artık.
Sağa sola sorarak, Lonca’nın yeni inşa edilmiş olan Huzur Evinin bir odasına taşındığını öğrendim. Oraya vardığımda içerde Time, Newsweek ve Chicago
Tribune’ün son sayılarının olduğu ama Fra Noi’nin olmadığı ferah bir şekilde
döşeli ve parlak renge boyanmış bir oda buldum. Tanıdık hiç kimsenin orada
olmadığını da fark etmiştim.

2

A.g.e., s. 339.
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Binadan dışarı çıkarken yaşlı bir adamı arkadaşına seslenirken duydum,
“Senin damat Koca Jake’den iyi bir anlaşma kopardı mı?”
“Hayır, First Savings Bank’a gitti ve daha iyi bir anlaşma yaptı.”
Yani, en azından, Koca Jake hâlâ ortalardaydı. Ama artık o bile rekabet etmek zorundaydı.

