iii

Mark Skousen
İktisadî Düşünce Tarihi
Modern İktisadın İnşası

The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of the Great Thinkers
Çevirenler: Mustafa Acar, Ekrem Erdem, Metin Toprak
Türkçe Editörleri: Mustafa Acar ve Ömer Demir
Adres Yayınları® / 14
6. Baskı: Ekim 2014; 5. Baskı: Eylül 2011; 4. Baskı: Ekim 2009;
3. Baskı: Mart 2007; 2. Baskı: Ekim 2005; 1. Baskı: Mart 2003
ISBN 13: 978-975-6877-7
© 2011, 2002, Adres Yayınları®
© 2001, Mark Skousen
© 2001, M.E. Sharpe

Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları
Kapak Tasarımı: Muhsin Doğan
Baskı:Tarcan Matbaası
Adres: Zübeyde Hanım Mah. Samyeli Sok. No: 15, İskitler, Ankara
Telefon: (312) 384 34 35-36 | Faks: (312) 384 34 37 | Sertifika No: 25744

Adres: GMK Bulvarı No: 108/16, 06570 Maltepe, Ankara
Telefon: (312) 230 87 03 | Faks: (312) 230 80 03
Web: www.liberte.com.tr | E-mail: info@liberte.com.tr | Sertifika No: 16438
Adres Yayınları® Liberte Yayın Grubu’nun tescilli bir markasıdır.
iv

IÇINDEKILER

TEŞEKKÜR
EDİTÖRDEN ÖNSÖZ YERİNE
GİRİŞ

XV
XVİİ
1

1. HERŞEY ADAM’LA BAŞLADI............................................................................................................13
2. FRANSIZ BAĞLANTISI: LAISSEZ FAIRE İLERİ!.............................................................................47
3. DİNE SAYGISIZ MALTHUS YENİ ZENGİNLİK MODELİNE MEYDAN OKUYOR..................................73
4. HÜNERLİ RICARDO İKTİSADI TEHLİKELİ BİR YOLA SÜRÜKLÜYOR........................................99
5. ÇEVREYİ MILL’LEYELİM: JOHN STUART MILL VE SOSYALİSTLER ÜTOPYA PEŞİNDE ......127
6. MARX ÇILGINLIĞI İKTİSAT BİLİMİNİ BİR KARANLIK ÇAĞA HAPSEDİYOR............................147
7. TUNA’NIN SÜRPRİZLERİ: MENGER VE AVUSTURYALILAR AKINTIYI TERSİNE

ÇEVİRİYORLAR...................................................................................................................................187

8. ASKERİ MAREŞAL YAPMAK: BİLİMSEL İKTİSAT RÜŞTÜNÜ KAZANIYOR...............................215
9. BATIYA GİT DELİKANLI:

AMERİKALILAR İKTİSATTAKİ BÖLÜŞÜM SORUNUNU ÇÖZÜYORLAR...................................251

10. GÖSTERİŞÇİ VEBLEN PROTESTAN WEBER’E KARŞI:

İKİ ELEŞTİRMEN KAPİTALİZMİN ANLAMINI TARTIŞIYOR.......................................................275

11. KRAL FISHER MAKRO İKTİSATTAKİ KAYIP HALKAYI BULMAK PEŞİNDE............................303
12. KAYIP MISES: MISES (VE WICKSELL) BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPIYOR........................................325
13. KEYNES İSYANI: KAPİTALİZM KENDİSİNE YÖNELİK

EN BÜYÜK MEYDAN OKUMAYLA KARŞI KARŞIYA....................................................................363

14. PAUL, KEYNEZYEN ÇAPRAZI ŞAHA KALDIRIYOR: SAMUELSON VE MODERN İKTİSAT.....403
15. MILTON’UN CENNETİ: FRIEDMAN PARASAL BİR KARŞI DEVRİME ÖNCÜLÜK EDİYOR......435
16. SOSYALİZMİN YARATICI YIKIMI: JOSEPH SCHUMPETER’İN KARANLIK VİZYONU............473
17. DR. SMITH’IN WASHINGTON’A GİDİŞİ: PİYASA EKONOMİSİNİN ZAFERİ................................495
İNDEKS

525

v

ŞEKILLER, RESIMLER, FOTOĞRAFLAR VE
TABLOLAR LISTESI
ŞEKILLER
Şekil A:

Rekabet Hâlindeki İktisat Teorilerine Sarkaç Yaklaşımı........................................................7

Şekil B:

Totem Direği Yaklaşımı...................................................................................................................8

Şekil 1.1:

Reel Kişi Başına Gelirdeki Artış, İngiltere, 1100-1995.........................................................15

Şekil 1.2:

Ekonomik Özgürlük ile Kişi Başına GSYİH Arasındaki İlişki, 1994-95..............................26

Şekil 1.3:

Seçilmiş Ülkelerde Kiliseye Devam ve Dinsel Yoğunlaşma................................................27

Şekil 3.1:

Nüfus Artışı, Kaynaklar ve Geçim..............................................................................................81

Şekil 3.2:

Tahminî Dünya Nüfusu, M.Ö. 1600-M.S. 2000........................................................................82

Şekil 3.3:

Çeşitli Ülkelerde Azalan Ölüm Oranları, 1860-1960.............................................................83

Şekil 3.4:

Seçilmiş Ülkelerde Kişi Başına Gelir ve Doğum Oranları.....................................................84

Şekil 3.5:

ABD’de Mısır, Buğday ve Pamukta İşgücü Verimliliği, 1800-1967....................................92

Şekil 3.6:

Bilimsel Etkinlik Nüfus Büyüklüğü İlişkisi, Kişi Başına Gelir
Dikkate Alındıktan Sonra, 1970’ler...........................................................................................95

Şekil 4.1:

ABD’de Tarifelerin Aşamalı Olarak Azalması, 1820-2000................................................ 113

Şekil 4.2:

Adam Smith’in “Menfaat Uyumu” Modeli: İşçiler, Sermayedarlar ve
Toprak Sahipleri Mal ve Hizmet Üretmek İçin Birlikte Çalışırlar.................................... 115

Şekil 4.3:

Ricardo’nun “Sınıf Çatışması” Modeli: İşçiler, Sermayedarlar ve Toprak Sahipleri
Üretilen Mal ve Hizmetlerden Pay Alabilmek İçin Birbirleriyle Rekabet Ederler....... 116

Şekil 6.1:

Kişisel Yetiler, Marifetler ve Duygularla Başın Şekli Arasında Var Olduğu
Kabul Edilen İlişkiyi Gösteren Frenolojik Bir Şekil............................................................. 162

Şekil 6.2:

Tarihin Seyrini İzah için Kullanılan Hegelci Diyalektik....................................................... 170

Şekil 8.1:

Fabiyen Pencere........................................................................................................................... 220

Şekil 8.2:

Jevons’ın Azalan Marjinal Fayda Kanunu Gösterimi......................................................... 223

Şekil 8.3:

Marshall’ın İktisadın İlkeleri’nde Arz ve Talep.................................................................... 231

Şekil 8.4:

Marshall’ın Tüketici Artığı Kavramı........................................................................................ 233

Şekil 9.1:

Samuelson’ın Henry George’un Toprak Vergisini Savunusu............................................ 256

Şekil 9.2:

Clark’ın Marjinal Ücret Teorisi.................................................................................................. 261

Şekil 12.1: Hayek Üçgeni-Ekonominin Vade-Yapısal Modeli................................................................ 335
Şekil 12.2: Hükümetin Piyasa Faiz Haddini Doğal Faiz Haddinin Altına İttiği Durum................. 351
Şekil 13.1: Keynes’in Eksik İstihdam Dengesi Kuramının Bir Gösterimi:
Genel ve Klâsik Modeller........................................................................................................... 384
Sekil 14.1: Millî Gelirin Belirlenmesi İle İlgili Keynezyen Çapraz:
Tasarruf ve Yatırım Geliri Nasıl Belirler................................................................................. 412
Şekil 14.2: Samuelson’un “Tasarruf Paradoksu”..................................................................................... 416

vi

Şekil 14.3: Tasarruf Sistemden Dışarı Sızarken Hidrolik Yatırım Baskısı
Ekonomiyi Pompalar................................................................................................................... 417
Şekil 14.4: Tasarruf ve Büyüme El Ele Gider............................................................................................. 423
Şekil 14.5: Tasarrufun Ekonomik Sistem İçerisinde Yatırıma Dönüşmesi......................................425
Şekil 14.6: Phillps Eğrisi: Enflâsyon ile Tam İstihdam Arasındaki Değiş-Tokuş.............................. 430
Şekil 14.7: Arz Şoklarının Etkileri -Enflâsyonist Durgunluğun Özelliği Olarak,
Toplam Arzın Geriye Doğru Kayması ve Fiyatları Yükseltip Hasılayı Azaltması....... 431
Şekil 15.1: Dört Meşhur İktisatçının İmzaları........................................................................................... 447
Şekil 15.2: Para Stokundaki Dramatik Düşüş, 1929-33......................................................................... 461
Şekil 15.3: Altın Standardında Madenî Paradaki Tedricî Artış, 1800-1932................................. 466
Şekil 16.1: Ekonomik Özgürlük ve Kişi Başına Düşen Gelir
Arasındaki Pozitif Korelasyon, 1995-97................................................................................ 485
Şekil 17.1: Laffer Eğrisi................................................................................................................................... 502
Şekil 17.2: Eksik İstihdamda Toplam Arz ve Toplam Talep.................................................................. 505
Şekil 17.3: Wicksell’in Doğal Faiz Haddi Modeli...................................................................................... 506
Şekil 17.4: Beş Sanayileşmiş Ülkede Devletin Büyümesi..................................................................... 515

RESIMLER
Resim 1.1: Adam Smith’in Hatıra Resmi.......................................................................................................14
Resim 2.1: Charles Louis de Montesquieu....................................................................................................51
Resim 2.2: Jean-Baptiste Say.........................................................................................................................52
Resim 2.3: Alexis de Tocqueville.....................................................................................................................62
Resim 2.4: Frederic Bastiat..............................................................................................................................64
Resim 3.1: Thomas Robert Malthus...............................................................................................................79
Resim 4.1: David Ricardo................................................................................................................................ 100
Resim 4.2: Friedrich List................................................................................................................................. 114
Resim 5.1: Harriet Taylor................................................................................................................................ 131
Resim 5.2: Jeremy Bentham......................................................................................................................... 133
Resim 5.3: Robert Owen................................................................................................................................. 142
Resim 6.1: G.W.F. Hegel................................................................................................................................... 154
Resim 6.2: Friedrich Engels........................................................................................................................... 157
Resim 6.3: Marx’ın Zeus Heykeli.................................................................................................................. 164
Resim 7.1: 100 Avusturya Şilini.................................................................................................................... 207
Resim 8.1: Marshall’ın Koruyucu Azizi “Bir İşçinin Portresi”................................................................ 230

FOTOĞRAFLAR
Fotoğraf 1.1:

George Stigler, Elinde Favori Kitabı,............................................................................ 31

Fotoğraf 1.2:

Mark Skousen ve Arkadaşı, Paul Terhorst,
Adam Smith’in Edinburgh’daki (İskoçya) Mezarını Ziyaret Ediyorlar................... 33
vii

Fotoğraf 2.1:

J.B. Say Dirilmiş!.............................................................................................................. 54

Fotoğraf 2.2:

Henry Hazlitt..................................................................................................................... 69

Fotoğraf 3.1:

Charles Darwin.................................................................................................................. 77

Fotoğraf 3.2:

Thomas Carlyle................................................................................................................. 88

Fotoğraf 5.1:

John Stuart Mill............................................................................................................. 129

Fotoğraf 5.2:

Yazar Jeremy Bentham’ın Mumyalı Cesedi Yanında.............................................. 136

Fotoğraf 6.1:

Baş Editör Karl Marx..................................................................................................... 148

Fotoğraf 6.2:

Karl Marx.......................................................................................................................... 164

Fotoğraf 6.3:

Yazar, Karl Marx’ın Londra Highgate Mezarlığındaki Mezarını İnceliyor........... 165

Fotoğraf 6.4:

Paul Sweezy.................................................................................................................... 179

Fotoğraf 7.1:

Carl Menger..................................................................................................................... 196

Fotoğraf 7.2:

Arşidük Rudolf ve Prenses Stephanie....................................................................... 197

Fotoğraf 7.3:

Eugen Böhm-Bawerk.................................................................................................... 206

Fotoğraf 8.1:

William Stanley Jevons................................................................................................ 218

Fotoğraf 8.2:

Alfred Marshall............................................................................................................... 226

Fotoğraf 8.3:

Herbert Spencer............................................................................................................. 236

Fotoğraf 8.4:

Léon Walras.................................................................................................................... 242

Fotoğraf 8.5:

Vilfredo Pareto................................................................................................................ 244

Fotoğraf 8.6:

Francis Ysidro Edgeworth............................................................................................ 244

Fotoğraf 9.1:

Henry George................................................................................................................... 253

Fotoğraf 9.2:

John Bates Clark............................................................................................................ 259

Fotoğraf 9.3:

Richard Theodore Ely.................................................................................................... 264

Fotoğraf 9.4:

Frank A. Fetter................................................................................................................ 267

Fotoğraf 9.5:

Wesley Clair Mitchell.................................................................................................... 269

Fotoğraf 10.1: Thorstein Veblen............................................................................................................ 276
Fotoğraf 10.2: Frederick Winslow Taylor............................................................................................. 286
Fotoğraf 10.3: John Kenneth Galbraith ve Eşi Hindistan’da........................................................... 288
Fotoğraf 10.4: Max Weber....................................................................................................................... 293
Fotoğraf 11.1: Irving Fisher..................................................................................................................... 306
Fotoğraf 11.2: Benito Mussolini Irving Fisher’in Para Konusundaki
Önerilerini Ciddîye Aldı................................................................................................. 310
Fotoğraf 11.3: 1927’deki Zengin ve Mutlu Irving Fisher -Borsanın
Çöküşünden Önce........................................................................................................... 311
Fotoğraf 11.4: Roger Babson Sekreterine Yazı Yazdırıyor:
Babson Temiz Havaya İnanırdı-kış ortasında bile!................................................. 312
Fotoğraf 12.1: Ludwig von Mises........................................................................................................... 328
Fotoğraf 12.2: Richard von Mises.......................................................................................................... 331
Fotoğraf 12.3: Ludwig von Mises........................................................................................................... 331
Fotoğraf 12.4: Friedrich von Hayek....................................................................................................... 336
viii

Fotoğraf 12.5: Knut Wicksell.................................................................................................................. 352
Fotoğraf 13.1: Joan Robinson................................................................................................................ 365
Fotoğraf 13.2: Edward Chamberlin........................................................................................................ 365
Fotoğraf 13.3: John Maynard Keynes................................................................................................... 368
Fotoğraf 13.4: Şok Haber......................................................................................................................... 371
Fotoğraf 13.5: John Maynard Keynes Yatakta!.................................................................................. 373
Fotoğraf 13.6: Arthur C. Pigou................................................................................................................ 382
Fotoğraf 14.1: Paul Anthony Samuelson............................................................................................. 405
Fotoğraf 14.2: Alvin H. Hansen.............................................................................................................. 409
Fotoğraf 14.3: Simon Kuznets................................................................................................................ 427
Fotoğraf 15.1: Murray N. Rothbard....................................................................................................... 438
Fotoğraf 15.2: Milton Friedman............................................................................................................. 441
Fotoğraf 15.3: Frank H. Knight............................................................................................................... 443
Fotoğraf 15.4: Henry Calvert Simons.................................................................................................... 443
Fotoğraf 15.5: Jacob Viner...................................................................................................................... 443
Fotoğraf 15.6: Chicago Okulu’nun “Bay Makro”su Milton Friedman ile
“Bay Mikro”su George Stigler...................................................................................... 450
Fotoğraf 15.7: Alfred Nobel.................................................................................................................... 452
Fotoğraf 16.1: Oskar Lange.................................................................................................................... 475
Fotoğraf 16.2: Joseph A. Schumpeter.................................................................................................. 478
Fotoğraf 16.3: Peter F. Drucker.............................................................................................................. 491
Fotoğraf 17.1: Joan V. Robinson............................................................................................................ 497
Fotoğraf 17.2: Richard A. Musgrave...................................................................................................... 514
Fotoğraf 17.3: James M. Buchanan...................................................................................................... 514

TABLOLAR
Tablo 1.1: ABD Yaşam Standartları...............................................................................................................28
Tablo 1.2: Quesnay’nin Tableau Economique’i...........................................................................................42

ix

İktisadî Düşünce Tarihi

TEŞEKKÜR

Hiç kimsenin çalışması tamamen kendine ait değildir. Bu çalışmayla ilgili olarak
iki yazara teşekkür etmek istiyorum: İlki, iktisadî fikirlerin ilham verici bir izahı
olan, öncü kitabı Kapitalizmin Kökleri’nden dolayı John Chamberlain; ikincisi de
Adam Smith ve onun muhteşem görünmez el ve doğal özgürlük doktrinleriyle
ilgili düşüncelerimi dönüşüme uğratmış olan amcam W. Cleon Skousen. Bu iki
yazarın ifadelerindeki hoşluğu yakalayabilmiş olmayı isterdim.
Fikirlerin tarihini yazarken bilgili otoritelere danışmak her zaman çok
önemlidir. Yukarıdakilere ilâveten, şu kişilere de teşekkür etmek isterim: Gary
Becker (University of Chicago), Mark Blaug (University of Amsterdam), Don
Boudreaux (Foundation for Economic Education), William Breit (Trinity
University), Eamonn Butler (Adam Smith Institute), Bruce Caldwell
(University of North Carolina), David Colander (Middlebury College), Peter
Drucker (Claremont College), Richard Ebeling (Hillsdale University), Ken
Elzinga (University of Virginia), Milton Friedman (Hoover Institution), Roger
Garrison (Auburn University), Robert Heilbroner (New School of Social
Research), Robert Higgs (University of Seattle), Jesus Huerta de Soto
(University of Complutense), Steven Kates (Australian Chamber of
Commerce), Greg Mankiw (Harvard University), Murray Rothbard (University
of Nevada at Las Vegas), Paul A. Samuelson (Massachusetts Institute of
Technology), Robert Skidelsky (Social Market Foundation), Erich Streissler
(University of Vienna), Richard Swedberg (University of Stockholm), Ken
Taylor (Rollins College) ve Larry Wimmer (Brigham Young University).
Rollins College Olin Kütüphanesi personeline, özellikle Pat, Patty ve Patricia’ya,
gösterdikleri olağanüstü çabadan dolayı müteşekkirim.
M. E. Sharpe’den editörler Sean M. Culhane ve Elizabeth Granda bu çok
gecikmiş, ama değdiğini umduğumuz çalışmaya büyük destek verdiler. Proje
editörü Christine Florie, kopye editörü Michael Malgrande, tashihçi Georgia
Kornbluth ve dizgici Buz Pitts’in de aralarında bulunduğu basım grubunun titiz
çabalarına da teşekkürler.
Nihayet, kıvrak ve güçlü bir zihin ve sihirli bir kaleme sahip bir editör ve
İngilizce profesörü olan karım Jo Ann’e teşekkür ederim.

xv

İktisadî Düşünce Tarihi

EDİTÖRDEN ÖNSÖZ YERİNE

Özgürlükçü Gelenek İle Müdahaleci Gelenek Arasında
İktisadî Düşüncenin Serüveni
İktisatta okuyanlar olsun, öteki sosyal bilim dallarında okuyanlar olsun, iktisatla ilgili dersler alan öğrenciler arasında “en sıkıcı dersin hangisi olduğu” yolunda bir
anket yapılsa, muhtemelen İktisadî Düşünceler veya İktisadî Düşünce Tarihi dersi
birinciliği başka bir derse kolay kolay kaptırmazdı! Öğrencilerin bu dersi genellikle
sıkıcı, kasvetli veya donuk bulmalarının en başta gelen nedeni ders kitaplarında iktisadî düşüncenin serüveninin adeta bir “ölü iktisatçılar geçidi” şeklinde anlatılmasıdır. Çoğunlukla, iktisadî öğretilerin tarihsel seyri tutarlı ve bütüncül bir çerçeveye oturtulmadan, kronolojik bir sırayla, öğrencilere yığınla isim, eser ve görüş
anlatılır. Zavallı öğrenci de derste iktisadî düşüncenin evrimini anlamak yerine
daha çok, bu kadar ismi ve görüşü sınavda nasıl hatırlayabileceği endişesiyle kıvranır durur. Oysa, Skousen’in dediği gibi, modern iktisadın en gözde tarihî romanlara taş çıkartacak hoş, ilginç bir hikâyesi vardır.
İşte elinizdeki kitap, söz konusu dersi sıkıcılıktan kurtarma ve gerek öğrenci, gerekse hoca için daha çekilir ve daha kolay anlaşılabilir kılma yolunda üç
önemli yenilik sunuyor, ki bu kısmen, “Piyasada bunca İktisadî Düşünceler kitabı varken yeni bir kitap daha çevirmeye gerek var mıydı?” sorusunun da cevabını oluşturmaktadır: 1) İktisadî düşüncenin gelişimini içsel tutarlılığı olan bütüncül bir çerçeveye oturtmak, 2) İktisat bilimine katkıda bulunmuş büyük insanları “sarkaç” değil, “totem direği” yaklaşımına göre sıralamak, 3) İktisatçıların özel hayatlarından kesitler sunarak onlarla insanî bir iletişim kurmamızı
kolaylaştırmak. Bu noktaları kısaca açalım.
Birincisi, bu kitap iktisadî düşüncenin gelişimini içsel tutarlılığı olan bütüncül
bir çerçeveye oturtmaktadır. Kitap iktisadî düşüncenin tarihsel seyrini âdeta merkezde bir ana kahraman, onun çevresinde ise, ikincil rolleri üstlenen öteki kahramanların rol aldığı bir tarih romanı gibi anlatmaktadır. Ana karakter Milletlerin
Zenginliği adlı meşhur eseriyle modern iktisadın kurucusu olduğu kabul edilen
Adam Smith’dir. Hikâyenin ana teması ise Smith’in temellerini attığı, kişisel çıkar,
özgürlük ve rekabet sacayağı üzerinde yükselen, doğal özgürlük sistemi’dir.
Perde 1776 yılının tarihsel öneminin vurgulanmasıyla açılır. O yıl bir yandan modern iktisadın gelişiminde anahtar önemi olan Milletlerin Zenginliği yayımlanmış, bir yandan da siyasal alanda bireysel hak ve özgürlükleri öne çıkaran,
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adeta bir özgürlük manifestosu olan bağımsızlık bildirisi ve anaya-salarıyla, sonraki kuşaklar için bir çığır açmış olan Amerikalılar, İngiltere’den bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Hikâye ilerledikçe öteki kahramanlar Smith’in temellerini
atmış olduğu doğal özgürlük sisteminin gelişmesine yaptıkları kat-kılar veya
sözkonusu sisteme karşı giriştikleri saldırılar ekseninde sahne alır ve rollerini oynarlar.
Geçit resminde sahne alan kahramanları Smith’in sistemine karşı aldıkları vaziyete göre başlıca üç kategoride toplamak mümkündür. Kahramanlarımızın bir
kısmı Smith’in evrensel bolluk ve zenginliğin nasıl yaratılacağına ilişkin vizyonunu
paylaşmışlar ve onun başlattığı inşaatı geliştirmeye, güzelleştirmeye, eksiklerini
tamamlamaya çalışmışlar; bir kısmı binayı beğenmeyip onun eksiklerini ortaya
koymaya ve zaman zaman alaycı biçimde sözkonusu binanın ne kadar işe yaramaz
olduğunu cümle âleme ilân etmeye çabalamışlar; nihayet bir kısmı da binanın eksik olmaktan ziyade yanlış olduğunu iddia ederek onu tümüyle yıkıp yerine bambaşka bir bina inşa etmeyi denemişlerdir. Smith’in temsil ettiği vizyon, katlanılabilir bir adalet sistemi altında insanların bireysel çıkarları peşinde koşmalarına imkân
verecek, üretim ve serbest mübadeleye dayalı, rekabetçi ve özgürlükçü bir yapının
evrensel bir bolluk ve refah getireceğini ileri süren, iyimser bir vizyondur. Buna
karşılık, doğal özgürlük sistemi karşıtlarının temsil ettiği vizyon, genel olarak,
piyasanın özünde istikrarsız yapısı, rekabet ve özel mülkiyetin yıkıcılığı, kaynakların kıtlığı ve nüfus baskısı gibi nedenlerle işgücünün ve geniş halk kitlelerinin sömürülmeye, geçimlik ücret sınırında yaşamaya, açlık ve sefalete mahkûm olacağını,
istikrasızlık ve işsizliğin egemen olacağını ileri süren karanlık, kaderci ve kötümser
bir vizyondur. İşte iktisadın hikâyesi bir anlamda bu iki vizyonun mücadelesinin
hikâyesidir.
Kısa bir özetini vermek gerekirse, İngiltere’de 18. yüzyılın sonlarında
Smith’le alev alan ekonomik özgürlük meş’alesinin yıldızı başlangıçta Fransa’da
Say, Bastiat ve öteki bazı Fransız filozoflar arasında parlamış, ama hemen peşinden bu vizyona karşı yine Smith’in kendi coğrafyasından saldırıların gelmesi gecikmemiştir. Malthus ve Ricardo Adam Smith’in iyimser dünyasını tersine çevirmiş, nüfus baskısı ve sınırlı kaynakların tükenmeye yüz tutması sonucu ortaya
çıkacağını ileri sürdükleri, geçimlik ücretlerin tunç yasasının egemen olduğu karanlık bir dünya tablosu çizmişlerdir. Onların peşinden, bir çelişkiler adamı olan,
bir yandan bir özgürlük klâsiği yazıp serbest girişimi savunurken, bir yandan da
sosyalist tezleri savunmada ısrar edip özel mülkiyeti sorgulayan Mill ile, iktisadı
“yabancılaşma ve sınıf mücadelesi” eksenli yeni bir karanlık çağa yönelten Marx
gelmiştir.
Umutlar sönmek üzereyken, değerin tüketici kökeni, subjektif değer ve marjinal fayda gibi devrimsel katkılarıyla Jevons, Walras, Menger ve Avusturya
Okulu, Smith’in ölmek üzere olan vizyonunun imdadına yetişmiş ve doğal özgürlük modelini yeniden ayağa kaldırmışlardır. Bunları iktisadın “politik iktixviii
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sat”tan “iktisat”a evrilerek rüştünü kazanmış bir bilim hâline gelmesinde anahtar
bir rol oynayan İngiltere’den Alfred Marshall ile marjinalist ilkeyi üretim
faktörlerinin fiyatlandırmasına uyarlayarak iktisatta bölüşüm sorununun çözümüne büyük katkılar yapan Clark ve öteki Amerikalı iktisatçılar izle-mişlerdir.
Veblen gibi kurumcuların getirdikleri “barbarcı evrimin bir biçimi” olarak
niteledikleri kapitalizmin, gösteriş tüketimine düşkün zengin “aylak sınıflar”la
karakterize edilebileceği yönündeki eleştirilere, diğerleri yanında özellikle Max
Weber, kapitalizmi vareden şeyin esasen ağır bir ahlâkî disiplin ve çok çalışma
olduğu, bunun kaynağının ise din, bilhassa tutumluluk, iş ahlâkı ve Tanrı rızası
için çalışmayı telkin eden Protestan reformculuğu olduğu görüşüyle karşı çıkmıştır. Bu arada Fisher, Wicksell ve Mises gibi iktisatçılar Smith’in sistemiyle
uyumlu, sağlam bir parasal sistem geliştirmeye çabalamışlardır.
Derken patlak veren 1929 Dünya Bunalımının yarattığı konjonktürde her
şeye rağmen piyasayı savunan Hayek ve Mises gibi ustaların seslerine pek kulak
veren olmazken, piyasaya güven duyulamayacağını ve ekonomik sorunların ana
nedeni olan talep yetersizliği sorununu ortadan kaldırmak üzere devletin piyasaya
aktif müdahalesini savunan Keynes öne çıkmıştır. Keynes’den bayrağı devralan
Samuelson Keynesyen görüşleri popüler hâle getirmiş, II. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım atmosferinde işe yarayan, bu nedenle de otuz yıla yakın bir süre
politika yapıcılarının gözdesi olan Keynesyen reçeteler, enflâsyon ile durgunluğun birarada gözlemlendiği “stagflasyon” sorununa çare üretemedikleri ölçüde,
1960’lı yılların ortalarından itibaren gözden düşmüşlerdir. İşte bu ortamda devletin talep yaratmak veya istikrar sağlamak amacıyla para ile keyfî biçimde
oynamasının son derece zararlı olacağını öne sürerek Parasalcı okula öncülük
eden Milton Friedman, iktisadî sorunların aşılabilmesi için piyasaya güven duyulmasını, para arzının isteğe göre değil kurala göre artırılmasını, devlet müdahalesinin en aza indirilmesini ve rekabetçi kapitalizmin önemini vurgulayan görüşleriyle 20. yüzyılın sonlarında iktisat ve iktisat politikası tartışmalarına
damgasını vurmuştur. Bu arada sosyalist sistemin çökmesi, bireysel özgürlüklere
sıcak bakmayan, planlamacı ve güdümcü kollektivist sistemin başarı şansına inanan görüşlerin büsbütün gözden düşmesine yol açmış, yüzyıl kapanırken Adam
Smith’in bireyci, özgürlükçü ve rekabetçi vizyonu Hayek ve Friedman gibi
ustaların katkılarıyla yeniden egemenlik tahtına oturmuştur.
Kitabın ikinci önemli katkısı, iktisat biliminin gelişimine katkıda bulunmuş
büyük insanları “sarkaç” değil, “totem direği” yaklaşımına göre sıralamasıdır.
Sarkaç yaklaşımına göre düşünce yelpazesi “aşırı sol”dan “aşırı sağ”a uzanan bir
yörüngeye oturtulmakta, aşırı soldan başlayarak biraz içeride “radikalizm,” sonra
“liberalizm,” daha sonra “muhafazakârlık” duraklarından geçilerek aşırı sağa varılmaktadır. Buna göre örneğin Smith, Marx ve Keynes bir sıralamaya tâbi
tutulacak olsa, radikal kanadı Marx, muhafazakâr kanadı Smith, ortadaki “ılımlı”
ve “dengeli” konumu simgeleyen liberal kanadı ise Keynes temsil etmektedir.
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Oysa Skousen kitabında Marx ile Smith’i birbirinin simetriği olarak gösteren ve
Keynes’i öne çıkaran bu yaklaşımı bir kenara bırakarak, en fazla sevilen kabile
şeflerini en tepeye, daha az sevilen şefleri onun altına sırasıyla yerleştiren
kızılderili geleneklerinden ilham alan totem direği yaklaşımını denemektedir.
Buna göre, “iktisadî özgürlüğe ve yükselen hayat standardı anlamında en hızlı
iktisadî büyümeye katkıda bulunma” kriterine göre en başarılı iktisatçıyı en tepeye, daha az özgürlüğü savunan ve önerdikleri politikalar daha yavaş büyümeye
yol açan iktisatçıları ise daha alt sıralara yerleştirmek gerekmektedir. Nitekim, bu
yaklaşım denendiğinde yukarıdaki sıralama değişmekte, Smith’in savunmuş olduğu bireylere ve firmalara maksimum özgürlük ve minimum devlet müdahalesine dayalı laissez-faire kapitalizmini en fazla benimsemiş ülkelerin daha hızlı büyümüş ve daha yüksek yaşama standardını tutturmuş olmaları nedeniyle, Smith
direğin en tepesine yerleşmeyi haketmektedir. Bunu, bireysel özgürlüğü desteklemekle birlikte ekonomiye yoğun devlet müdahalesini isteyen ve yatırımların
millîleştirilmesini savunan Keynes izlemekte, sonuncu sırayı ise hem mikro, hem
de makro düzeyde kumanda ekonomilerini savunmuş olan Karl Marx almaktadır. Yazar kitap boyunca bu kritere sadık kalmaya çalışarak iktisatçıların iktisadî
düşünceye katkılarını tartışmaktadır.
Nihayet üçüncü yenilik olarak kitap, iktisatçıların özel hayatlarından kesitler
sunarak onlarla insanî bir iletişim kurmamızı kolaylaştırmaktadır. Bu sayede, örneğin, Adam Smith’in sık sık kekeleyen, kalın sesli, çocukluk yıllarından itibaren
“görünmez yoldaşlarıyla yaptığı dalgın konuşmalarda gülümseyen,” eski bir gecelik içinde yürüyüşe çıktığı bir sırada hayale dalarak şehirden kilometrelerce uzağa
gidecek kadar dalgın bir profesör olduğunu; Karl Marx’ın devrimci fikirlerinin
yanısıra kafataslarını inceleyerek insanların kimlikleri ve kişilikleriyle ilgili yorumlarda bulunmaya meraklı, bugün belleklerimizde yer eden o meşhur dağınık saçlı,
kabarık sakallı, keskin bakışlı portresini, kendisine hediye edilen bir Zeus heykeline
öykünerek geliştirmiş, herhangi bir işte uzun süre dikiş tutturamamış, arkadaşı
Engels’in yardımıyla geçinen, ama paraya kavuşunca pikniklere gidip evlerinde
partiler verir hâle gelmiş bir radikal sosyalist olduğunu; John Maynard Keynes’in
el falına düşkün, ellerin büyüklüğü ve şekline bakarak insanların karakterini tesbit
etmeye meraklı biri olduğunu, hatta Charles Darwin’in kardeşi George Darwin’in
elleri hakkında bir keresinde “Onun elleri kesinlikle maymun soyundan gelmiş gibi
görünüyor” yorumunda bulunduğunu; John Stuart Mill’in üç yaşında Yunanca,
sekizinde Latince, ondördünde iktisat öğrenip yirmisinde sinir hastası hâline gelen
bir talihsiz olduğunu; Weber ile Schumpeter’in Viyana kahvelerinden birinde Sovyetler Birliğinde gerçekleşen kanlı ihtilâl ve sonrasındaki olaylar üzerine sohbet
ederken işi kavgaya döktüklerini, ihtilâlin “sosyal bilimciler için insan cesetlerinden
oluşan eşsiz bir laboratuvar yarattığını” söyleyen Schumpeter’a karşı sinirlerine hâkim olamayan Weber’in “Bu adama tahammül edilemez” diye bağırarak kahveyi
terkettiğini, ardından hafif gülümseyerek Weber’i izleyen Schumpeter’in, kendilerini izleyen meraklı kalabalığa dönerek “İnsan hiç kahvede böyle de sesini
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yülseltmez ki canım!” dediğini öğreniyoruz. Meraklısı kitapta buna benzer daha
neler bulabilir neler...
Kuşkusuz özel hayatları ve kişisel özellikleri yalnızca kişilerin kendilerini ilgilendirir. Özel hayatlarla ilgili bu tür ayrıntıların yazılmasının kendilerini küçümsemek gibi bir amacı yok. Yazarın da açıkça belirttiği gibi, “kötü bir koca,
veya sarhoşun teki olduğu için bir düşünürün teorilerini gözardı etmek hakkaniyete uygun olmaz... Fikirler, onları kimin ortaya attığıyla değil, bizatihi kendi
erdemleri üzerinde ayakta durmalıdırlar.” Dolayısıyla, hayat hikâyeleri hakkında
öğrendiğimiz bu ayrıntılar ustalara duyduğumuz saygıyı azaltmıyor. Ama bu ayrıntılardan iki şekilde yararlanıyoruz: Birincisi, bu insanları daha yakından tanıma ve söyledikleri şeyleri hangi ortamlarda neden söylediklerini daha iyi anlama imkânına kavuşuyoruz. İkincisi, kimi güldüren, kimi düşündüren, kimi
güldürürken düşündüren bu ayrıntılar sayesinde, iktisadî düşünceye unutulmaz
katkılar yapmış bu büyük ustalarla insanî bir iletişim kurabiliyoruz. Anlıyoruz ki
onlar da bizim gibi yeryüzünde dolaşan, beşerî problemleri ve zaafları olan, bizim gibi iyi ve kötü huyları, sevinçli ve üzüntülü zamanları, dostları ve düşmanları olan insanlardı; onlar da “içimizden birileri”ydi...
Sayılan bu nedenlerle Skousen’in Modern İktisadın İnşası kitabı Türkçe’ye
kazandırılmaya ve İktisadî Düşünceler derslerinde okutulmaya değer bulunmuştur. Bu, mevcut iktisadî düşünce kitaplarının yararsız veya değersiz olduğunu
iddia etmek anlamına gelmiyor kuşkusuz. Vurgulanmak istenen, yalnızca,
Skousen’in eserinin mevcut Türkçe literatüre çeşitlilik ve zenginlik katacak bir
eser olduğu. Kitap iktisadî düşüncenin hikâyesini ölü iktisatçıların birbiri ardına
sahne aldığı kuru bir mezarlık senfonisi olmaktan kurtarıp zevkli, renkli ve heyecan verici bir tarih ve düşünce ziyafetine dönüştürme yolunda atılmış önemli bir
adım olarak selamlanmaya değer.
Son olarak, kitabın Türk okuyucusunun istifadesine sunulmasında emeği
geçen herkese, en başta kitabın ilk orijinal baskısındaki kimi hatalara dikkatini
çektiğimizde sorularımıza içtenlikle yanıt veren M. Skousen’e, kitabı Türkçe’ye
kazandırmamızı teklif eden değerli Hocam Atilla Yayla’ya, titiz çevirilerinden
ötürü çeviriyi birlikte yaptığımız meslektaşlarım Metin Toprak ve Ekrem Erdem’e, metni üslup yönünden uyumlu hâle getirme ve hataları asgarîye indirme
konusundaki yardımları için ortak-editör dostum Ömer Demir’e, fotokopi nüshalar üzerinde editörlerin de gözünden kaçmış kimi dizgi yanlışlarına dikkatimizi çeken öğrencilerimize ve yayına hazırlayan Liberte çalışanlarına teşekkürü
borç bilirim.
Mustafa Acar
Ankara, 13 Ocak 2003
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Size bir sır vereyim. İktisatçıların toz gibi yavan, kasvetli kimseler
oldukları zannedilir. Bu çok yanlıştır, gerçeğin tam tersidir.
Paul Samuelson (1966: 1408)

Modern iktisat tarihinin, en iyi tarihî romanlara taş çıkartacak hoş bir hikâyesi
vardır. Hikâyenin konusu insanın zenginlik ve refah arayışı ile sıradan insanın
ihtiyaçlarına en iyi cevap verecek ekonomik modeli bulma uğraşıdır.
Ana karakter, İskoç Aydınlanmasının bir çocuğu olan Adam Smith, temsil
ettiği felsefe ise kendi kendini düzenleyen doğal özgürlük ve rekabet sistemidir.
Kahramanımız iktisat tarihinin 200 yıllık macerasında anlatılmamış zaferler ve
trajediler yaşamıştır. Zaman zaman muhaliflerinin saldırıları sonucu nefesi tükenmiş gibi görünmektedir. Ancak, öyle anlaşılmaktadır ki, dokuz canlıdır ve
daima kendini toparlamayı başarmaktadır.

KISA BİR ÖZET
Hikâyenin konusu 1776’da, Londralı bir yayıncının Adam Smith’in tüm dünyada yankı bulan, bir entellektüel darbe niteliğindeki abidevî eseri Milletlerin
Zenginliği’ni yayımlamasıyla dramatik bir şekilde başlamaktadır. Smith’in o büyüleyici doğal özgürlük ve görünmez el felsefesi, endüstri devrimi ve siyasî
özgürlük sahneye çıkarken süratle modern iktisadın merkezi hâline gelmiş ve izleyen 200 yıl boyunca yeni bir zenginlik ve ekonomik büyüme çağı yaratmıştır.
Aydınlanmacı İskoç refah modeli, J. B. Say ve Bastiat yoluyla Fransa’ya, Thomas
Jefferson yoluyla Amerika’ya ve Batı dünyasının geri kalan kısımlarına hızla yayılmıştır.
Bununla birlikte Adam Smith’in iyimser dünyası, Robert Malthus ve David
Ricardo (geçimlik ücretlerin tunç kanunu ve çalışan sınıfın daimî sefaleti gibi kasvetli doktrinleri öne sürmüş iki ciddî bilim adamı) tarafından hemen eleştirilmiştir.
Bu kötümserleri, ütopyacı toplumculuğun popülaritesinin zirvesine eriştiği sırada,
özgürlük ile sosyalizm arasında gidip gelen John Stuart Mill’in ortaya çıkması
izlemiştir. Daha sonra, 19. yy. endüstri devriminin ortasında sömürü ve sanayi
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işçilerinin yabancılaşması gibi sözlerle Karl Marx anîden sahneye fırlamış ve iktisadı yeni bir karanlık çağa itmiştir. İzleyen yüzyılda Smithgil kapitalizmin karşılaşacağı en büyük meydan okuma, sosyalizmin yükselişidir.

MARJİNAL DEVRİM
Allah’tan, sosyal mühendisliğin karanlık güçlerine karşı çıkacak yeni bir ışık belirmiş ve bu “marjinal” devrim, hikâyemizin ana karakterine (Adam Smith’in görünmez el modeli) yeniden hayat vermiştir. Söz konusu ışık 1870’lerin başlarında üç kaynaktan gelmiştir: Avusturya’da Karl Menger, İsviçre’de Léon Walras
ve İngiltere’de William Stanley Jevons. Menger’in bir meslektaşı olan Eugen
Böhm-Bawerk, emek değer ve sömürü kuramına karşı devasa bir eleştiriyle
Marx’a yüklenen ilk iktisatçı olurken, İngiltere’de Alfred Marshall, Amerika
Birleşik Devletleri’nde Frank Taussig ve Irving Fisher’in ders kitapları yoluyla
Smithgil modern iktisat modeli yeniden inşa edilmiştir. Yeniden ayakları üzerinde doğrulan model, büyüyen sosyalist hareket üzerinde etkili bir karşı saldırı
meydana getirebilmiş, böylece, bilimsel iktisat rüştüne ermişti.
Bu arada, 19. yüzyılın sonları, büyük işletmeler ve Carnegie ve Rockefeller
gibi dev tröstlerin çağı oldu. Alman sosyolog Max Weber kapitalizmin “demir
kafesi”nden ve dinî kökenlerinden bahsederken, Thorstein Veblen gibi
kurumcular, gösterişçi tüketim ve tekel gücü konusundaki uyarılarıyla kendi
menfaatinden başka bir şey düşünmeyen alaycı kalabalıklara dikkat çekiyordu.

KEYNES VE BÜYÜK BUNALIM
Ancak, Adam Smith’in serbest piyasa kapitalizminin dünyasına yönelik en büyük
hasar, 1929 çöküşü ve 1930’lardaki büyük bunalımla geldi. Neoklâsik iktisatçılar, arz ve talebin nüanslarını kavramış, ancak mikro ekonomi ile makro ekonomi arasındaki hayatî bağlantı olan “para aygıtı”nın sırlarını kavramakta başarısız olmuşlardı. Büyük Yale Profesörü Irving Fisher, 20. yüzyılın başlarında
mikro ve makro arasındaki kayıp halkayı ortaya çıkarmak için cesur adımlar attı
ve Avusturyalı Ludwig von Mises, İsveçli Knut Wicksell’in muhteşem çalışmasına dayanarak nihayet Para ve Kredi Kuramı’nda bu boşluğu doldurdu. Fakat
Mises-Wicksell’in kuramları akademik camiada da devlet mahfillerinde de pek taraftar bulmadı ve 1930 başlarında bankalar çöktü, işletmeler iflâs etti, milyonlarca işçi geçimlik bir iş için dilenir hâle geldi, devletler de on yıl süren bu
finansal kâbusu sona erdirmek için büyük mücadeleler verdi.
Bu durumda kapitalizmi kim kurtarabilirdi? Laissez faire politikalarını savunan klâsik iktisatçılar ile eski düzeni devrim yoluyla yıkmak isteyen Marksistler
ve sosyalistler arasında bir ateş hattı çekilmişti. Sözkonusu global entellektüel
çatışmanın tam ortasında John Maynard Keynes kurtarıcı iktisatçı olarak ortaya
çıktı. Cambridge’li üstad kapitalist sistemde mündemiç “finansal istikrarsızlık hi2
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potezi”ne dayanan yeni ve karmaşık bir model geliştirdi. Bu “yeni iktisat” piyasa
ekonomisini istikrara kavuşturmak için parasal ve malî alanlarda devlet müdahalesi öngörüyordu. Yine de baş rakibi Marksizmin aksine Keynesyen model,
millîleştirmeyi veya arz ve talebin mikro düzeyde kontrolünü öngör-müyordu.
Tüketici talebi, açık finansman, artan oranlı vergiler ve devlet emriyle yaratılan
paraya (fiat money) ilişkin Keynesyen reçete, ekonomik durgunluk ve işsizlik
dönemlerinde kullanılırken; tasarruf, denk bütçe, düşük vergiler ve altın standardına ilişkin klâsik model, tam istihdam dönemlerine postalandı. Bu, ideal uzlaşma olarak görülüyordu ve çok geçmeden üniversite hocaları, başları MIT’den
eski tüfek Paul Samuelson’ın yazdığı popüler bir yeni ders kitabına gömülmüş
vaziyette, öğrencilerine tuhaf bazı yeni araçlar öğretiyorlardı —çarpan, marjinal
tüketim eğilimi, tasarruf paradoksu, toplam talep ve C+I+G. Keynesyen iktisat,
makro ekonomik teorileştirme ile matematiksel modelleme arasındaki yüksek
gelgiti yansıtıyordu.

PİYASA EKONOMİSİNE GERİ DÖNÜŞ
Hikâyemizin son bölümü II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlıyor. Chicago’lu
Milton Friedman’ın öncülük ettiği parasalcı karşı devrim sayesinde iktisatçılar,
hükümetlerin makro politikalarının istikrarsızlığı üzerinde daha fazla yoğunlaşmaya başladılar. Friedman, soyut model kurmadan ziyade empirik çalışmaya dayanarak, bir devlet kurumu olan Federal Reserve’in Büyük Bunalımın doğmasında nasıl anahtar bir rol oynadığını gösterdi. İstikrarlı bir para politikasının benimsenmesi suretiyle Adam Smith’in kendi kendini düzenleyen piyasa ekonomisi
bir kez daha canlanabilirdi. Chicago Okulu, klâsik iktisada dönüşün ve teoriyi
desteklemek için empirik kanıta olan ihtiyacın gündeme gelmesinin ardındaki
itici güç oldu. Çok geçmeden öteki serbest piyasa ekonomisi okulları —arz yanlı
iktisat, rasyonel beklentiler ve Avusturya İktisat Okulu— Keynesyen yapıya
meydan okudular.
Piyasanın zaferi 1990’ların başlarında Sovyet ekonomik sisteminin çökmesiyle
zirveye erişti. Avusturyalı iktisatçılar Ludwig von Mises ve Friedrich Hayek’in,
sosyalist merkezî plânlamanın akıbetine ilişkin yıllar öncesinden yaptıkları tahminler işte şimdi gerçekleşmişti. Sosyalist paradigmanın bu şekildeki başarısızlığı,
gelişmekte olan dünyada yeni bir serbest ticaret, denasyonalizasyon * ve özelleştirme çağını başlatmış oldu.
Her ne kadar finansal krizler, belirsizlik ve küreselleşmenin ortasında, izlenmesi gereken doğru ekonomik politikaların ne olduğu konusundaki kavga
sürse de, modern iktisatla ilgili hikâyemiz burada iyimser bir notla sona eriyor.
*
Denasyonalizasyon (denationalization): Devlet mülkiyetine alınmış olan firmaları sahiplerine geri
verme, işletmeler üzerindeki kamu mülkiyetine son verme. (Ed.)
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Fakat bunlar yalnızca küçük çaplı kapışmalar, büyük boyutlu bir savaş değil. Birçok bakımdan modern iktisadın bu son bölümü laissez faire ile sosyalist
müdahalecilik paradigmaları arasındaki uzun mücadelenin sonunu haber vermekte ve yeni bir bin yıla girerken Adam Smith’in dizginlenemez kapitalizmi,
mücadeleyi kazanıyor görünmektedir.

TUHAF VE İHTİRASLI HAYAT
Hikâyemiz yalnızca çatışan fikirlerin çetelesini tutmaktan ibaret değildir. Aynı
zamanda aylak hayalperestler, akademik yazbozcular, ara sıra ortaya çıkan şarlatanlar ve otorite sahibi çılgınların da son derece ilginç hikâyesidir. İktisatçıların
hayatları çoğu kez en meşhur adamlarınki kadar heyecan verici, sıradışı, hatta
acayiptir. İzleyen sayfalarda aşağıdaki hikâyeleri bulacaksınız:
•

Ölmeden önce elbiselerini ve sonra da çalışmalarını yakmış bir ahlâk felsefesi
profesörü;

•

II. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği için gizli ajanlık yapmış olması
muhtemel bir Cambridge iktisatçısı;

•

Geliri Avrupa’da en yüksek yüzde 5’lik dilime girdiği hâlde, sürekli para dilenmiş ve borsada çılgınca spekülâsyon yapmış bir devrimci;

•

İnsanların el ayalarına, arkadaşlarının ellerinden yapılmış maketlere sahip
olacak kadar düşkün bir hükümet danışmanı;

•

1929 borsa krizinde her şeyini kaybetmiş bir mülti-milyoner;

•

Hizmetçisi tarafından öldürülmüş bir zengin iktisatçı;

•

Mumyalanmış cesedinin University College of London’da sergilenmesini talep etmiş bir faydacı düşünür;

•

II. Dünya Savaşı’nın finansmanı için gelir vergisi kesintisini icat etmiş bir
serbest piyasa savunucusu;

•

Yedi kızı olmasına rağmen tüm servetini tek oğluna bırakmış bir mültimilyoner borsa aracısı;

•

Meryem Ana’ya hakaretten iki ay hapishanede yatmış bir iktisatçı;

•

Üç yaşında Yunanca öğrenmiş, yirmisinde de kafayı oynatmış bir filozof;

•

Kendisini İtalyan diktatörü Mussolini’nin gayriresmî danışmanı olarak hayal
etmiş bir iktisatçı;

•

Viyana sokaklarında iki fahişeyle gösteri yürüyüşüne katılmış, daha sonra
Amerikan İktisat Cemiyeti’nin başkanı olmuş meşhur bir maliye bakanı;
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•

Telefon kullanmayı, yatağını yapmayı, bulaşık yıkamayı ve elbiselerini temizlemeyi reddeden ve de yaptıkları çalışmaya bakmadan tüm öğrencilerine
aynı notu veren bir Amerikalı iktisatçı;

•

Yazılarında kararlılıkla hiçbir grafik veya şekil kullanmamış, elliyedi yaşına
kadar da evlenmediği tescilli bir Avrupalı profesör.
Akademik iktisatçıların acayip dünyasına hoş geldiniz!

İktisatçıların niye yalnızca fikirlerini değil, aynı zamanda hayat öykülerini de
araştıralım? Kötü bir koca veya sarhoşun teki olduğu için bir düşünürün teorilerini göz ardı etmek, hakkaniyete uygun olmaz. Karl Marx’ın hayatını sitem dolu
bulabiliriz, fakat bu onun yabancılaşma ve sömürü teorilerinin yanlış olduğu
anlamına gelir mi? Fikirler, onları kimin ortaya attığıyla değil, bizatihi kendi erdemleri üzerinde ayakta durmalıdırlar. Buna rağmen kahramanlarımızın ve kötü
adamlarımızın yapıp ettiklerini sadece felsefelerini kanıtlamak veya yanlışlamak
için değil, fakat kendilerini ve söyledikleri şeyleri neden söylediklerini daha iyi
anlamak için araştırıyor ve değerlendiriyoruz.
İktisadî düşünceler tarihi normalde bu şekilde öğretilmez, öyleyse bu kitap
normal bir tarih kitabı değil. İçtenlikle söylemek gerekirse, bu kitap, Adam
Smith’ten Karl Marx’a, John Maynard Keynes’ten Milton Friedman’a kadar meşhur iktisatçıların, teorileri ve hayat öykülerinin patavatsız, heyecanlı, bazen
nükteli ve sıklıkla da oldukça indî yorumlar içeren bir izahıdır.
Kitaba okuyucunun ilgisini çekmek için birçok yan malzeme ekledim, ki
bunlar arasında fotoğraflar, diyagramlar, kutu içi yorumlar ve hatta değişik bölümler için iyi gidecek klâsik müzik seçkileri bile var.

YENİ BİR TARİHE OLAN İHTİYAÇ
Ne var ki bu kitap, biyografik skeçler ve radikal düşünceler koleksiyonundan ibaret
değildir. Bu kitabı biraz da bir hüsranın sonucu yazdım. Bir lisans öğrencisi olarak
aldığım en hayal kırıklığına uğratıcı derslerden biri iktisadî düşünceler tarihi idi.
Ders sıkıcı, ders kitabı yavandı, iktisatçıların hayatları da hiç ilginç görünmüyordu.
Dersi aldıktan sonra iktisatçıların (söylediklerini) herhangi bir anlam ifade edip
etmedikleri konusunda en çalışkan öğrencilerin bile kafaları karışıktı. Durum kesinlikle Paul Samuelson’ın bu bölümün başında yapılan alıntıda iddia ettiği gibi
değildi. Açıkça, ekonominin nasıl işlediği ve refahı sağlamak için devletin hangi
politikaları izlemesi gerektiği konusunda bir mutabakat yoktu. Tipik bir şekilde,
iktisat öğrencilerine, teorilerinin doğruluğunu ve bunların birbiriyle irtibatını
belirlemeye yönelik bir çaba olmaksızın, çok sayıda düşünce okulu —neoklâsik,
Keynezyen, parasalcı, Avusturyalı, arz yanlı, kurumcu, Marksist— tanıtılıyordu. Kısaca biz öğrenciler ortada, şaşkın bir vaziyette, bırakılıyorduk.
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Öğrencilerin çoğu, “sözde ders”le, ve de konuyu çok az bilip sonuçta “aptalca, tuhaf, ya da saçma” şeyler söyleyen profesörlerle alay eden, modern iktisadın kurucusu Adam Smith’le herhâlde aynı fikirdedirler. Milletlerin Zenginliği’nde Smith şöyle der: “Öğrencilerinden daha büyük bir kısmının derslerine
lâyık olduğunu gözlemlemek, yahut da açık ihmal, küçümseme ve alay işaretleriyle onlara hizmet etmek (profesör için) nahoş bir şey olsa gerektir” (1965
[1776]: 720).
İktisat mesleği neden böylesi bir kafa karıştırma eğilimiyle malûldür?
Bunun temel nedeni, iktisadın hikâyesinin geleneksel olarak, rasgele ve kopuk bir tarzda anlatılmasıdır. Bir anlamda bu anlatılan doğru dürüst bir hikâye
bile değildir. Konusu, senaryosu ve de tek bir kahramanı yoktur. Tarih sayfaları
üzerinde birbiri ardı sıra iktisatçıların hayatları ve katkıları anlatılır, hepsi o kadar. Her biri izole vaziyette, kendi başına bir hâlde durur. Bugünkü iktisadî düşünce tarihi kitapları, öğrencinin bir akademik yazbozcunun ne zaman doğru ve
dar patikayı terk ettiğini anlamasını sağlayacak tutarlı bir bakış açısı ve hakikate
ilişkin bir nirengi noktasından yoksundurlar.
Benim yaklaşımım farklı. Bu yaklaşım, modern iktisat denen bir yeni bilimin nasıl inşa edildiğini anlatmaktır —başlık bundan dolayı Modern İktisadın
İnşası olarak konmuştur. Bu binanın mimarı Adam Smith’tir. Seçtiği model olan
“doğal özgürlük sistemi”nin temeli, Milletlerin Zenginliği’nde atılmıştır. Başlattığı çalışma hiçbir şekilde mükemmel değildir ve zaman zaman çok ciddî şekilde
yeniden modellenmeye ihtiyaç duymuştur. Ama temeli sağlamdır.
İzleyen her bir bölümde, her bir önemli konunun Smith’in modern iktisat
denen kompleksine nasıl ekleme veya çıkarma yaptığını göstermeye çalışıyorum.
Birçokları, meselâ Menger, Marshall ve Friedman, temeli sağlamlaştırmış, gerektiği zaman modeli yenilemiş ve yeni odalar eklemiştir. Bazıları, örneğin Veblen
ve Galbraith, kenarda durup küçümseyen bir edayla yapılan binayı gösteren
alaycılardır. Keynes gibi başka bazıları ise, yarısına kadar tamamlanmış binayı
yeniden inşa etmeye çalışmışlardır. Nihayet, binayı yıkıp her şeyi sil baştan yapmak isteyen Marx gibi radikaller vardır. İnşaatı eleştirenlerin saldırıları boşa gitmemiştir. Onların saldırıları modern neoklâsik iktisadın kurucularını, dayandıkları temelleri gözden geçirmeye ve yeni plânlar üzerinde çalışmaya zorlamıştır.
Sonuç daha yeni, daha iyi ve güçlükleri aşma yeteneği olan bir iktisattır.
Nihayet yirmibirinci yüzyıla girerken bina bitmek üzeredir. Mükemmel bir
yapı değildir, yapılacak daha epey iş vardır, ancak şu ana kadar ortaya konan şey
de hayranlık vericidir. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi Adam
Smith’in inşa ettiği yapı olan neoklâsik iktisadî analizin gücünü hissetmiştir. Esasında iktisat birçok başka disiplini de etkilemiştir —tarih, hukuk, siyaset ve
finans bunlardan yalnızca birkaçıdır— ki, eleştirmenler artık onu “kasvetli” bilim
değil, “emperyal” bilim olarak nitelendirmektedirler (bkz. Bölüm 17).
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Şekil A. Rekabet Hâlindeki İktisat Teorilerine Sarkaç Yaklaşımı
Kaynak: Maier and White (1998: 42). McGraw-Hill’in izniyle basılmıştır.

SARKAÇA KARŞI TOTEM DİREĞİ TARİHİ: HANGİSİ DAHA İYİ?
Tarihsel olarak iktisatçıların hayat öyküleri ve fikirlerini yazmada iki yaklaşım
kullanılmıştır: Sarkaç ve totem direği.
Sarkaç formülünde tarihçi, her bir iktisatçıyı aşırı soldan aşırı sağa uzanan
bir siyasî yelpaze boyunca kategorize eder. İktisat biliminin tarihi, sözkonusu
iktisatçıya veya zamana göre bir aşırı uç ile diğeri arasında gidip gelebilir veya
ortada bir yerde durabilir. Şekil A’daki diyagram hâlen mevcut bir iktisadî düşünce tarihinden alınmış olup, sarkaç yaklaşımını göstermektedir.
Sarkaç yaklaşımının sorunu, Karl Marx ile Adam Smith’i birbirinin simetriği olarak göstermesidir; bu durumda her iki iktisatçı da bulundukları pozisyonda “aşırı” olarak görülmektedir. Bunun ima ettiği şey, sözkonusu pozisyonlardan hiçbirinin makul olmadığıdır. Buna göre John Maynard Keynes’in işgal
ettiği yer “ılımlı”, vasat, daha dengeli ve ideal bir pozisyon olarak ortaya çıkmaktadır. Sarkaç, sürtünme sonucu, eninde sonunda ortada, iki aşırı uç arasında
dengeye gelecektir. Ama, acaba, tutulabilecek en iyi yol bu mudur?
Ben yukarıdan aşağı veya “totem direği” olarak nitelendirebileceğim daha cesur bir alternatifi tercih ediyorum. Kızılderili folkloründe en çok sevilen şefler totem direğinin tepesine, önemli ama daha az tutulan şefler ise daha aşağıya yerleştirilir. Eğer amaç hangi iktisatçının iktisadî özgürlük ve (yükselen yaşama standardı
anlamında) en hızlı iktisadî büyümeyi maksimize ettiğini keşfetmekse, bu kriteri
sağlayan iktisatçının totem direğinin tepesine yerleştirilmesi gerekir. Daha az özgürlüğü savunan ve önerdikleri politikalar daha yavaş büyümeye yol açmış olan
ötekilerse, tepedeki adamın daha altına yerleştirilmelidir. İktisatçıları bir sarkaç ya
da spektrum üzerinde yatay olarak karşılaştırmak yerine, onları sözkonusu özgürlük ve büyüme ölçütüne göre yukarıdan aşağıya sıralamak gerekir.
Bu totem direği yapısını kullanarak diyagramı yeniden formüle edeceğim
(bkz. Şekil B).
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Şekil B. Totem Direği Yaklaşımı:
İktisadî Özgürlük ve Büyüme Kriterine Göre Üç İktisatçının
(Smith, Keynes, Marx) Sıralanması

Adam Smith, bireylerin ve firmaların mikro ekonomik davranışlarında maksimum iktisadî özgürlüğü ve makro ekonomik düzeyde minimum devlet
müdahalesini savunuyordu. Smith’in laissez-faire kapitalizmi vizyonunu en iyi
benimsemiş olan ülkeler en yüksek yaşama standardına eriştiler. Listede bir sonraki isim John Maynard Keynes’tir. Bireysel özgürlüğü destekliyor, ancak
çoğunlukla makro ekonomik müdahaleyi ve yatırımın millîleştirilmesini savunuyordu. Onun büyük-devlet formülü, daha istikrarlı olsa da, daha yavaş büyümeye imkân verdi. Totem direğinde en aşağıda yer alan isim ise hem mikro hem
de makro düzeyde kumanda ekonomilerini savunmuş olan Karl Marx’tır. Tarihsel olarak merkezden plânlı sosyalist rejimler piyasa ekonomilerinin performansının çok gerisinde kaldılar.
Bu kitapta sergilediğim düşünce çok az okuyucuya sürpriz gelecektir. İktisatçılar arasında yaptığım sıralama konusunda bana katılmayabilirsiniz, ama totem direği yaklaşımımda tutarlı olmaya çalıştım.

YENİ BİYOGRAFİLER İKTİSADIN HİKÂYESİNİ DAHA DA
GELİŞTİRİYOR
Son zamanlarda yayımlanmış olan bazı muhteşem biyografiler, iktisadın hikâyesini
büyük ölçüde iyileştirmiş durumda. Son zamanlara kadar hakkında birçok biyografi yazılmış tek kişi Karl Marx’tı. Esasen Marx’ın hayatı üzerine ortaya konmuş
olan malzeme, hakkında en çok yazı yazılmış öteki kimselere meydan okuyacak
denli kabarık, belki de ezici miktardadır. Hatta kızı Eleanor hakkında bile ayrıntılı
biyografiler mevcuttur. Buna karşılık, [bugüne kadar] Adam Smith, Alfred
Marshall, Irving Fisher ve diğer önemli iktisatçıların hayatlarıyla ilgili çok az yazılı
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ayrıntı bulmak mümkündü. Artık bu durum değişiyor, yavaş yavaş ama kararlı bir
şekilde. Yeni biyograficiler her yanı didik didik edip, yayımlanmamış elyazmalarını
ve özel mektuplaşmaları araştırıyor ve şayet hayatta iseler çağdaşlarıyla röportaj
yapıyorlar. Şu çalışmalar biyografinin geleceğine damga vurur niteliktedir: Robert
Skidelsky’nin John Maynard Keynes’i (1992), Richard Swedberg’in Schumpeter’i
(1991), Robert Loring Allen’in Irving Fisher’i (1993), Peter Groenwegen’in A
Soaring Eagle’ı (1995) ve William Stafford’un John Stuart Mill’i (1998). İnşallah
gelecekte derinlikli daha başka biyografiler de yayımlanır.

SADECE BATI İKTİSADI MI?
İktisat tarihi üzerine verdiğim dersten sonra öğrencilerimden biri sordu, “Batı’nın
dışında hiç meşhur bir iktisatçı var mı?” İktisadî düşünce tarihine geleneksel olarak
Batılıların hâkim olduğunu, hatta alanın onların tekelinde bulunduğunu isabetle
teşhis etmişti. Bu taraflılığın iki gerekçesi var. İlki, ekonomik ilerleme endüstri
devrimiyle Batıda başladı. İkincisi, yirminci yüzyılda Asya, Afrika ve Lâtin Amerika’da iktisadî düşüncenin büyük bölümünü Batı tipi iktisat yönlendirdi. Japonya,
Hindistan veya Arjantin’de modern iktisat tarihi üzerine herhangi bir kitabı alın,
Smith, Keynes ve Marx’ın hâkim etkisini hemen göreceksiniz.
Çağlar boyunca Batı dışı iktisat da yeşermiştir, ancak bu iktisadın hemen hemen hiçbir şekilde maddî ilerleme ile bir irtibatı kurulmamıştır. Max Weber bu olguyu dünya çapında tanınan iktisat ve din konulu çalışmasında gözlemlemiştir. E. F.
Schumacher (1973) Küçük Güzeldir adlı ünlü eserinde “Budist İktisat” başlıklı meşhur bir bölüme yer vermiştir. Birçok yönüyle, Schumacher’in Budist iktisadını yüceltme gerekçeleri, maddî refah yaratmada neden başarısız kalındığını da açıklamaktadır. Schumacher’e göre geleneksel Budizm emekten tasarruf sağlayan makine
kullanımını, montaj hattı üretimini, büyük ölçekli çokuluslu şirketleri, dış ticareti ve
tüketici toplumunu reddetmektedir (Schumacher 1973: 44-51).
Tabiî ki, Batılı olmayan birçok parlak iktisatçı bulunmaktadır ve Asya büyüdükçe
onların prestiji de büyümektedir. Amartya Sen (Hindistan) ve Michio Morshima (Japonya) bunun başlıca iki örneğidir. Robert Ozaki’nin Beşerî Kapitalizm(1991)’i
Batı’nın Doğu’dan nasıl daha iyi iş-işgücü yönetimi ilişkileri öğrenebileceğini açıklamaktadır. Ancak, tek ciltlik bir eserde esas itibariyle modern iktisadın inşasında rol almış başlıca hareket ettiriciler ve sarsıcılar üzerinde odaklaşmak gerekir.

BU KİTABI YAZMAK NEREDEN ÇIKTI?
Serüvenimize başlamadan önce size bu kitaba ilişkin bir hikâye anlatayım. 1980
yılında liberteryen iktisatçı Murray N. Rothbard’dan Robert Heilbroner’ın Dünyevî Düşünürler (1999) adlı eserine bir alternatif yazmasını istedim. Heilbroner’ın
küçük tarih kitabı iyi yazılmıştı ve hemen meşhur oldu (4 milyondan fazla sattı),
ancak içerik ve bağlam açısından tatmin edici olmaktan uzaktı. Tarafgirliğini yan9

İktisadî Düşünce Tarihi

sıtır biçimde Heilbroner sosyalistler, Marksistler ve Keynesyenler üzerinde çok
fazla odaklanmış, Adam Smith’in takipçileri olan serbest piyasa okullarına daha az
yer vermişti. Örneğin, Heilbroner esas itibariyle Say ve Bastiat’nın Fransız laissez
faire okulunu, Irving Fisher ve Milton Friedman’ın parasalcı okulunu ve Mises ve
Hayek’in Avusturya okulunu ihmal etmişti. Serbest piyasa taraftarları, iktisat
biliminin tarihine daha dengeli bir yaklaşım için feryat ediyorlardı.
Rothbard 20.000 dolarlık bir avans da içeren teklifimi seve seve kabul etti.
Sözleşmemizde birçok özel şarta da yer vermiştim: Kitap genel kamuoyuna (iktisatçılara ve sokaktaki adama) hitap etmeliydi. Heilbroner’ın kitabı gibi, Adam
Smith’le başlayıp modern zamanlarla biten, yaklaşık 12 bölümden oluşmalıydı.
Yayımlanmış hâliyle 300 sayfayı aşmamalıydı. Nihayet elyazması nüsha bir yıl
içinde bitmeliydi.
Rothbard da, ben de sözleşmeyi imzaladık.
Bir yıl geçti. İki yıl. Üç yıl. Bitmiş elyazması nüsha ortada yok. 300 sayfa
yok. Sokaktaki adamın anlayacağı dil yok. Adam Smith yok. Ha, Rothbard güzel güzel yazıyordu da, yazdığı şey genel kamuoyu için 300 sayfalık bir kitap değildi. Yazdığı şey biz meslekten iktisatçıların Schumpeter tipi kitap dedikleri bir
şeydi: profesyoneller ve üst düzey iktisat öğrencileri için ciltlerce kalınlıkta ve
ağır bir iktisadî düşünce tarihi. 1940’larda, yerleşmiş geleneklere, inanç veya kurumlara karşı çıkan aykırı bir tip olan Harvard profesörü Joseph Schumpeter,
yayımlandığında 1260 sayfaya ulaşmış olan o kalın History of Economic Analysis
(İktisadî Analiz Tarihi) kitabını yazdı. Rothbard’ın emek ürünü çalışması da
Yunanlılar ve Aristo’nun müphem yazmalarıyla başlıyor, yavaş yavaş Katolik Pederler ve Aydınlanmaya uzanıyor, nihayet 16. bölümde şöhretli Adam Smith’e
gelebiliyordu. Murray Rothbard’a aykırı bir iktisatçı ve radikal tarihçi olarak saygım büyüktü, ama yazdığı şeyin benim pazarlık ettiğim şey olmadığını görüyordum. Avansının tamamını hiçbir zaman alamadı. Yıllar sonra ikide bir “Marx’a
gelebildin mi?” sorusunu sormaktan bıkınca, Rothbard’a 1944’te Harvard
Crimson’la yapılan bir röportajda Joseph Schumpeter’ın söylemiş olduğu bir sözün bir kopyasını gönderdim: “Araştırma programım gittikçe uzamakta, hayatımsa kısalmakta. History of Economic Analysis kitabım ayak sürümekte, bense dökülen saçlarımın peşinden gitmekteyim” (Swedberg 1991: 167). Bu bana
Rothbard’ın ayak sürümesi hikâyesini hatırlattı.
Onbeş yıl sonra (!)—1995—Edward Elgar (besteci değil, yayımcı olan) tarih kitabının, Economic Thought Before Adam Smith (Adam Smith’ten Önce İktisadî Düşünce) (556 sayfa) ve Classical Economics (Klâsik İktisat) (528 sayfa)
başlıklarını taşıyan ilk iki cildini yayımladı. Rothbard’ın ikinci cildi Marx’la ilgili
bölümle sona eriyordu. Rothbard’ın sürükleyici ve çoğunlukla eleştirel görüşlerini okumaktan memnuniyet duydum, yazdıklarının çoğunda da (Adam Smith’le
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ilgili olumsuz değerlendirmesi kesinlikle hariç olmak üzere) kendisine katılıyorum. Ama üstlendiği işi asla bitirmedi.
Dostlarıma sık sık Rothbard’ın Schumpetergil bir eser yazmakta olduğunu
söyleyip durdum, ki bu aynı zamanda, ‘çalışması o kadar zaman alıyor ki, bitiremeden ölmesi ihtimal dahilinde’ demek oluyordu. 1950’de Schumpeter’ın ölümünden sonra sadık karısı Elizabeth hemen hemen bitmiş elyazmasını yayıma
hazır hâle getirmeye uğraşmış, fakat bu işi bitiremeden o da ölmüştü. Dolayısıyla elyazması ancak Harvardlı meslektaşları tarafından yayıma hazır hâle getirilebilmişti.
Ne yazık ki sözkonusu endişem kehanete dönüştü. Rothbard Ocak 1995’te,
iki ciltlik çalışmasının ilk nüshalarının yayımlanmasından sadece birkaç hafta
önce, New York City’de kalp krizi sonucu, 65 yaşında aniden öldü. Plânlanan
diğer iki ciltle hiç uğraşamadı.
Modern İktisadın İnşasını yazmaya beni teşvik eden dürtülerden biri Murray
Rothbard’dan yazmasını istediğim çerçevede bir şeyler yayımlamak isteği oldu.
İşte elinizde, yirmi yıl sonra.
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1
HERŞEY ADAM’LA BAŞLADI *

Adam Smith kendi zamanında bir radikal ve devrimciydi —
aynen zamanımızda biz laissez faire’i savunanlar gibi.
Milton Friedman (Glahe 1978: 7)
Modern iktisadın hikâyesi 1776’da başladı.
Bu meşhur tarihin öncesinde, pratikte her insanın her sabah uyandığında
kendine dert edindiği geçim derdi ile ilgili kayda değer bir çalışma yayımlanmadan, yazılı tarihin tam altı bin yılı geride kalmıştı. Yüzyıllar hatta binyıllar boyunca, Roma döneminden Karanlık Çağlara ve Rönesansa kadar insanoğlu alnının teriyle, çoğu zaman sadece ölmeyecek kadar kazanarak hayatta kalma mücadelesi verdi. Sürekli olarak erken ölüm, hastalık, açlık, savaş ve kıt kanaat geçimlik ücretlerle boğuşup durdu. Yalnızca şanslı bir azınlığın —temelde idareciler ve
aristokratlar— mutlu bir hayatı oldu. Sıradan insan için çağlar boyunca çok az
şey değişmişti. Kişi başına reel ücretler yıllarca, onyıllarca hep aynı kaldı. On-sekizinci yüzyılda, ortalama insan ömrü kırk yılı bile aşmazken, İngiliz yazar
Thomas Hobbes insan hayatını isabetli bir şekilde “yalnız, yoksul, pis, yabanî ve
kısa” olarak nitelendiriyordu (1996 [1651]: 84).

İLHAMLI BİR YIL, 1776
Böylece, umutlar ve yükselen beklentilerin ilk kez, sıradan çalışanları da kapsamına alacak biçimde genişlediği 1776 yılına gelindi. Fransızların l’age des
lumieres dedikleri, Aydınlanma olarak bilinen çağdı. Tarihte ilk kez işçilerin
*

Bu bölüm için seçilen müzik: Aaron Copland, “Fanfare for the Common Man”
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minimum miktarda gıda, barınak ve giyecek edinme umutları doğmuştu. Daha
önceleri bir lüks olan çay bile, yaygın bir içecek hâline gelmişti.
Amerika’nın 4 Temmuz’daki Bağımsızlık Deklârasyonu kutlaması 1776’nın
birçok önemli olayından biriydi. John Locke’u izleyerek, Thomas Jefferson’ın
“hayat, hürriyet ve mutluluğu arama” hakkını vazgeçilemez haklar olarak ilân
etmesi, sonunda dünyanın en güçlü ekonomisini yaratacak olan gayretli bir milletin hukukî çerçevesini oluşturuyordu, ki bu çerçeve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerce örnek alınacak özgürlüğün anayasal temelini sağlayacaktı.

ABİDEVÎ BİR ESER ORTAYA ÇIKIYOR
Bu olayın dört ay öncesinde, en az bunun kadar anıtsal bir çalışma da, Atlantik’in öte yakasında, İngiltere’de yayımlanmıştı. 9 Mart 1776’da Londralı
yayıncılar William Strahan ve Thomas Cadell, Milletlerin Zenginliğinin Doğası ve
Nedenlerine Dair Bir İnceleme (An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations) başlığını taşıyan, 1000 sayfalık, iki ciltlik bir çalışma yayımlamışlardı. Çalışma uzun başlıklı, kalın ve küresel ölçekte etki yaratmaya aday bir
kitaptı. Yazarı Glasgow Üniversitesi’nde “ahlâk felsefesi” okutan sessiz, unutkan
bir profesör, Dr. Adam Smith idi.

Resim 1.1 Adam Smith’in Hatıra Resmi, 1790
“Ben yalnızca kitaplarına âşık biriyim.”
Glasgow Üniversitesi Kütüphanesinin izniyle basılmıştır.

Milletlerin Zenginliği dünya çapında ses getiren bir entellektüel gülleydi.
İskoçyalı bir aydınlanma çocuğu olan Adam Smith, gelecek yüzyıl boyunca
vatandaşların ve liderlerin iktisat ve ticaret hakkındaki düşünce ve uygulama
yollarını kökten değiştirecek bir evrensel zenginlik ve finansal bağımsızlık for14
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mülünü kâğıda dökmüştü. Eser yeni bir dünya vaat ediyordu —sadece altın ve
gümüş biriktirmenin ötesine uzanan, zenginlik dolu bir dünya. Üstelik bu yeni
dünyayı herkese —yalnızca zenginlere ve iktidar sahiplerine değil, sıradan insana
da— vaat ediyordu. Milletlerin Zenginliği, çalışan insanı Hobbesgil dünyanın
angaryasından kurtaracak bir formül öneriyordu. Kısacası, Milletlerin Zenginliği,
bir ekonomik bağımsızlık bildirgesiydi.

Şekil 1.1 Reel Kişi Başına Gelirdeki Artış, İngiltere, 1100-1995
Brigham Young Üniversitesi’nden Larry Wimmer’ce hazırlanmıştır.

Bazı zamanlar insanlık tarihinin dönüm noktalarıdır. 1776 tarihi de bunlardan biridir. Bu peygamberî yılda hayatî derecede önemli iki özgürlük ilân edilmiştir: siyasal özgürlük ve serbest girişim. Endüstri devrimini harekete geçirmek
için bu iki olgu birlikte işlemiştir. Modern ekonominin 1776’nın hemen ardından başlamış olması bir tesadüf değildir (bkz. Şekil 1.1).

AYDINLANMANIN ÖNEMİ
1776 yılı başka nedenlerle de önemli bir yıldı. Örneğin Edward Gibbon’ın klâsik
çalışması Roma İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküşünün Tarihi(1776-88)’nin
ilk cildi bu yıl yayımlanmıştı. Gibbon, dinsel fanatizm, hurafe ve aristokratik iktidara karşı bilime, akla ve ekonomik bireyciliğe büyük bir inançla sarılan on sekizinci yüzyıl aydınlanmasının ileri gelen savunucularından biriydi.
Smith için kişisel bazı nedenlerle de 1776 önemli bir yıldı. En yakın arkadaşı David Hume ölmüştü. Üretken bir filozof olan Hume’un Adam Smith üzerinde büyük etkisi vardı. (Bkz. Bu bölümün eki “Adam’dan Öncekiler.”) Smith
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gibi Hume da, İskoç Aydınlanmasının öncülerinden biriydi ve ticarete dayalı bir
medeniyet ve ekonomik özgürlük savunucusuydu.

EKONOMİK İLERLEMENİN AYAK SESLERİ
Yüzyıllarca, yaklaşık bir milyar insan günlük hayatın acı gerçekleriyle boğuşurken ortalama reel ücret ve yaşama standardı yerinde saymıştı. Birdenbire,
1800’lerin başlarında, Amerikan Devrimi ve Milletlerin Zenginliği’nin
yayımlanmasından yalnızca birkaç yıl sonra, Batı dünyası daha önce görülmedik
bir şekilde gelişip serpilmeye başladı. Çıkrık, dokuma tezgahları ve buhar makinesi girişimci işadamları ve ortalama vatandaş için zaman ve paradan tasarruf
ettiren sayısız icatların ilkleriydi. Endüstri devrimi yavaş yavaş kendini gösteriyor, reel ücretler tırmanmaya başlıyor ve zengin fakir herkesin hayat standardı
görülmemiş düzeylere yükseliyordu. Bu gerçekten de bir aydınlanma, modern
zamanların şafağıydı ve toplumun her kesiminden insanlar bunu fark ediyordu.

SIRADAN İNSANIN DESTEKÇİSİ
Aynen George Washington’ın yeni bir milletin atası olması gibi, Adam Smith de
yeni bir bilimin, zenginlik biliminin, atasıydı.
Büyük İngiliz iktisatçısı Alfred Marshall iktisadı, “hayatın sıradan işlerinin”
incelenmesi olarak tanımlıyordu. Buna uygun biçimde Adam Smith de sıradan
bir isim olabilirdi. Adını İncil’deki ilk insan olan Adem’den almıştı, ki anlamı
“kalabalığın içinden biri” idi, soyadı ise “çalışan” anlamına gelen Smith idi.
Smith, Büyük Britanya’daki en yaygın soyadıdır. Esasen, Adam Smith’in babasının, velisinin ve kuzeninin adları da Adam Smith’tir.
Sıradışı biri olmayan Adam Smith, ortalama çalışan insanın refahı için bir
kitap yazmıştı. Başyapıtında ekonomik başarı için sunduğu modelin “en aşağı
katmanlardaki insanlara kadar uzanan bir evrensel zenginliğe” yol açacağı konusunda okuyucuya güven telkin ediyordu (1965 [1776]: 11). 1
Kitap, aristokratlar ve krallar için yazılmamıştı. İşin doğrusu Adam Smith’in
doğuştan zengin ve ticarî iktidar sahibi kişilere pek az saygısı vardı. Sempatisi daha
çok yüzyıllardır sömürülen ve sırtından geçinilen ortalama vatandaşlaraydı. Artık
onları günlük onaltı saatlik işlerden, ölmeyecek kadar olan geçimlik ücretlerden ve
kırk yıllık ömürden kurtarmanın zamanıydı.

Milletlerin Zenginliği’nden yapılan tüm alıntılar Modern Library edition (Random House, 1937,
1965, 1994) baskısındandır. Bu kitapta ben, Max Lerner’ın bir giriş yazmış olduğu 1965 baskısına
atıfta bulunuyorum. Milletlerin Zenginliği’nin birçok baskısı olmakla birlikte en popüler olanı budur
(Çeşitli baskılar hakkında daha fazla bilgi için sayfa 21’deki kutuya bakınız).

1
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2
FRANSIZ BAĞLANTISI:
LAISSEZ FAIRE İLERİ!*

Dr. Adam Smith’in güzel çalışmasına, dense dense, politik
iktisadın en sağlam prensiplerinin, parıldayan örneklerle dolu
bir şekilde bir araya toplanmış hâli denebilir.
Jean-Baptiste Say (1970 [1880]: xix)
Adam Smith’in klâsik modelinin geliştirilip evrensel bir zenginlik modeli olarak
sunulması görevi ünlü Fransız iktisatçılar Jean-Baptiste Say ve Frederic
Bastiat’ya düştü. Say ile Bastiat, yaratıcı girişimcilerin başını çektiği serbest bir
endüstriyel ekonominin sayısız olanaklar sunacağını savundular. Özellikle Say’ın
piyasalar kanunu klâsik makro iktisadın temel prensibi hâline geldi. Doğruluğu,
meslekten iktisatçıların gözünde o denli sarsılmazdı ki, izleyen yüzyıldaki
Keynezyen devrime kadar hiçbir meydan okumayla karşılaşmadı. Aynı şekilde
Frederic Bastiat’dan daha iyi ve daha açık bir serbest ticaret taraftarı asla olmadı.
Buna ek olarak, sözkonusu Fransız iktisatçılar Milletlerin Zenginliği’nde izah
edilen pek çok kavramı netleştirip geliştirdiler; Cantillon, Montesquieu, Turgot
ve Condillac tarafından geliştirilen sağlam iktisadî prensiplerin inşasına devam
ettiler. Dahası, Say ve Bastiat, emek değer teorisi ile serbest girişime dayalı kapitalist düzende emekçilerin sömürüldüğü görüşünü reddettiler.

*

Bu bölüm için seçilen müzik: Hector Berlioz, Symphonie Fantastique
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LAISSEZ FAIRE İLE NE DEMEK İSTİYORSUN USTA?
Laissez faire, her kamu otoritesinin başucu vecizesi (mottosu) olmalı.
Marquis d’Argenson
Laissez faire’i bırakıyorum, -istekli bir şekilde değil…
ama sevsek de sevmesek de, onun başarılı olma
koşulları ortadan kaybolmuş olduğu için.
John Maynard Keynes (Skidelsky 1992: 186)
Onyedinci yüzyıl sonlarında meşhur Fransız merkantilist bakan JeanBaptiste Colbert’in bir defasında bir grup işadamına “sizin için ne yapabilirim” diye sorması üzerine, adamlardan biri olan Legendre’nin şu cevabı verdiği rivayet edilir: “Laissez nous faire” —bizi kendi hâlimize bırak. On sekizinci yüzyılın erken dönemlerinde birçok Fransız yazar, Marquis d’Argenson
dahil, “Laissez faire” sloganını kullanmışlardır. Büyük iktisatçı Turgot
“Laissez faire, Laissez passer”—bırakınız her şeyi kendi hâline, bırakınız
mallar gelip geçsin— kuralını Gournay’e izafe eder. Benzer anlama gelen
öteki deyişler de popüler hâle gelmişlerdir: Le monde va de lui meme (dünya
kendi kendine yürür) ve Pour gouverner mieux, il faudrait gouverner moins
(daha iyi yönetebilmek için daha az yönetmeliyiz).
Her ne kadar kendisi bu ifadeyi kullanmamış olsa da “laissez faire”, Adam
Smith’in savunuculuğunu yaptığı “dokunma/müdahale etme” politikalarının
temsilî ifadesi hâline gelmiştir. Yirminci yüzyılda John Maynard Keynes,
laissez faire’e kötü bir ad taktı; sözkonusu ifade Büyük Buhran yıllarında egemen olan “hiçbir şey yapma” politikalarının adı oldu. “İyi ya da kötü, bugünkü koşullarda laissez faire politikalarıyla ekonomik projelere ihtiyaç duydukları sermayenin sağlanması artık mümkün değildir” (Skidelsky 1992:
185). Keynes’e göre laissez faire kapitalizmini kurtarmak için devlete ihtiyaç
vardı.
Esasen “laissez faire” ile, hiçbir zaman kalpsiz bir şekilde devletin “hiçbir şey yapmaması” politikası kastedilmemişti. Adam Smith ve klâsik laissez
faire’ci iktisatçılar gerçekte eski özel ayrıcalık ve sınırlandırmalar sistemini
söküp atmayı, böylece genel refahı iyileştirmeyi amaçlamışlardı.
Fransız iktisatçılar Smith’in başyapıtıyla, onun Fransa’da kalıp kitabını
hazırladığı ve Quesnay, Turgot ve Voltaire’le görüşlerini tartıştığı zamanlardan
başlayarak, yakından ilgilenmişlerdi. Milletlerin Zenginliği’nin yayımlanmasının
ardından Fransızlar, Smith’in serbest girişim ve serbest ticaret modelinin Batı
dünyasında tanıtımını yapmakta hayli başarılı oldular. Smith’in kitabını Fransızca’ya tercüme ettiler, ilk iktisat ansiklopedisini ve ilk iktisadî düşünce tarihini
yayımladılar ve iktisattaki ilk kayda değer ders kitabını (Say, A Treatise on
Political Economy / Politik İktisat Üzerine Bir İnceleme) yazdılar. Say’ın
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sözkonusu kitabı ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Amerika Birleşik Devletleri
ve Avrupa’daki temel ders kitabıydı. Smithgil ilkelerin bir çoğu Alexis de
Tocqueville tarafından Amerika’da Demokrasi (Democracy in America) adlı görkemli çalışmasında benimsendi (s. 77-79’daki kutuya bakınız). Kısacası, Fransız
laissez faire okulu Batı iktisadî düşüncesine neredeyse yarım yüzyıl egemen oldu.
Hatta Say kanunu için bu etki daha uzun, yirminci yüzyılın ortalarına kadar,
sürdü.

EN BÜYÜK FRANSIZ İKTİSATÇISI KİMDİ?
Dünyanın en büyük dört iktisatçısından üçü Fransızdır.
Joseph Schumpeter
Paul Samuelson 1935’te Harvard’da yüksek lisansa başladığında, en sözü geçen iktisat tarihçisi olarak kabul edilen Joseph Schumpeter, en büyük dört
iktisatçıdan üçünün Fransız olduğunu belirterek sınıfı şoke etmişti
(Samuelson 1962: 3). Acaba Schumpeter kimi kastetmiş olabilirdi?
İlki, Schumpeter’ın garip bir şekilde ama tereddüt etmeden, genel denge
kuramını geliştirmiş olmasından dolayı tüm zamanların en büyük iktisatçısı
tahtına oturttuğu Leon Walras (1834-1910)’tı (Schumpeter 1954: 827; bölüm 8’e bakınız). Bu tercih biraz uygunsuz görünüyor, zira Schumpeter “yaratıcı yıkım” ve “dinamik genel dengesizlik” kuramlarıyla, bir de tam rekabet
ve statik denge analizine yönelik ustaca eleştirileriyle meşhur biri.
İkinci tercihi bundan da gizemli: Antoine Cournot (1801-77). Cournot
ilk kez bir talep eğrisini çizmiş ve monopolcülerin nasıl marjinal maliyetle
marjinal hasılatın eşitlendiği noktada kârlarını maksimize ettiklerini göstermiş
olan Fransız matematikçidir. Daha sonraları Cournot’nun çalışması Alfred
Marshall tarafından geliştirilmiş ve standart fiyat teorisine dahil edilmiştir.
Üçüncüsü, iktisattaki dairesel döngü diyagramı olan, esrarengiz
Tableau’suyla ünlü François Quesnay (1694-1774)’dir. Samuelson’a göre
Schumpeter’in üçüncü tercihi daha da tuhaf, “fazla zorlama” bir tercihti.
Ya Schumpeter’in Fransız olmayan favori iktisatçısı kimdi? Samuelson
önce bunun Adam Smith olduğunu düşünmüştü, ancak sonradan fark etti ki
sözkonusu kişi Alfred Marshall’dı. Schumpeter anlaşılır bir şekilde Avusturya okulunun yaramaz çocuğu olarak anılmaktadır. Ne söyleyeceğini veya
neye inandığını hiçbir zaman tahmin edemezdiniz.

KEYNES’İN FAVORİ FRANSIZLARI
John Maynard Keynes’in de beklenmedik tercihleri vardı. 1939 başında
yazılmış olan Genel Teori’nin Fransızca baskısında, aşağıdaki Fransız yazarı
bakın nasıl değerlendiriyor: “Adam Smith’in gerçek Fransız dengi,
iktisatçılarınızın en büyüğü, derinlik, berrak zihin ve sağduyu (ki bunlar bir
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iktisatçının sahip olması gereken özelliklerdir) açısından fizyokratlardan bir
boy yüksek” (1973: xxxiv). Hayır, Say veya Bastiat değildi.
Montesquieu’ydu!
Birçok nedenle bu da tuhaf bir tercih gibi gözüküyor. Temelde siyasî düşünür, tarihçi ve sosyolog olarak yazdığı için çok az tarihçi Montesquieu’yu
(1689-1755) saf bir iktisatçı olarak kabul edebilir. Kanunların Ruhu (1748)
adlı kitabının yalnızca yüzde 15’i iktisadî konulara ayrılmıştır. Dahası,
Keynes’in aksine Montesquieu “laissez faire öğretisinin ateşli bir taraftarıydı”
(Devletoglou 1963: 42). Otoriter rejimlerden nefret eder, merkezî plânlamanın her türünü reddederdi, ki bunlar ona göre toplumu doğal dinamiklerinden
yoksun bırakan şeylerdi. Ülkeler arasında medenîleştirici, eğitici, işbirliğini geliştirici bir güç olarak serbest ticareti savunurdu. Adam Smith gibi o da, bir
ülkenin gerçek zenginliğinin kıymetli madenlerden ziyade, mallar ve hizmetler
tarafın-dan temsil edildiğini kabul ediyordu. İspanya örneğini vererek, aşırı parasal enflâsyonun yıkıcı olduğunu söylüyor ve buna karşı çıkıyordu. Fizyokratlar tarımın yegâne zenginlik kaynağı olduğu yanlış öğretisine popülârite kazandırmadan önce, Montesquieu, sanayi ve ticaretin refah kaynağı olarak eşit derece-de önemli olduğunu öğretiyordu. Girişimcilik ve tutumluluk iktisadî
büyümenin vazgeçilmez unsurlarıydı. Nihayet Montesquieu, Malthus’un aksine, kalabalık ve büyüyen bir nüfusun hayli arzu edilir bir şey olduğunu düşünüyordu.
Bundan dolayı Keynes Montesquieu’ya itibar göstermekte haklıydı, ancak
o bunu, sayılan bu nedenlerle yapmıyordu. Keynes’e cazip gelen şeyler
Montesquieu’nun henüz olgunlaşmamış likidite-tercihi faiz kuramı
(Montesquieu 1989: 420-21 [Kısım 4, Kitap 22, bölüm 19]), gömülemeye
karşı olması ve iktisadî refahın korunması ve artırılabilmesi için yüksek bir parasal harcama düzeyinin gerekli olduğunu savunmasıydı (Devletoglou 1963: 37).
Keynes’in kitaplarında, Genel Teori’nin Fransızca baskısının önsözü dışında
Fransız düşünüre hiç referans verilmemiş olması ve Keynes’in yakın arkadaşlarından hiçbirinin, onun Montesquieu’ya ‘en büyük Fransız iktisatçı’ dediğini
hatırlamaması, oldukça enteresandır (Devletoglou 1963: 44).
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Resim 2.1: Charles Louis de Montesquieu (1689-1755)
Hulton-Getty Arşivlerinin izniyle.

J.-B. SAY: DOĞRU ZAMANDA DOĞMUŞ BİRİ
Bu Fransız dramasında en önemli karakter Milletlerin Zenginliği’nin basılmasından dokuz yıl önce dünyaya gelmiş olan bir iktisatçıdır. Jean-Baptiste Say
(1762-1832) altmışbeş yıllık ömrünü, yakın geçmişte yayımlanmış bir biyografinin başlığından alıntı yaparsak, “zor zamanlarda bir iktisatçı” olarak yaşamıştır
(Palmer 1997). Amerikan ve Fransız devrimlerine tanıklık etmiş, Napolyon’un
siyasî iktidarının temel etkilerini üzerinde taşımış ve Endüstri Devriminin başlangıç dönemini yaşamıştır. Artık modern iktisadın ve iş hayatının başucu kavramlarından olan “girişimci” terimini icat etmiş, kendisi de bir girişimci (pamuklu imalatçısı) olmuştur. Fransa’da ilk politik iktisat profesörü olarak atanmış
ve popüler bir ders kitabı yazmıştır. Say bugün en çok, üretim, ticaret ve tasarrufun iktisadî büyüme ve daha yüksek tüketim için anahtar unsurlar olduğu konusu üzerinde odaklaşan klâsik makro iktisat kuramı olan, “piyasalar yasası” ile
tanınmaktadır.
J.-B. Say, Fransa’nın Lyon kentinde doğmuştur. Güney Fransa’dan Cenevre’ye, oradan da Paris’e göç etmiş olan eski bir Protestan aileden gelmektedir.
Onbeş yaşında, Fransız Devriminin hararetli günlerinde, o da pek çok Fransız
gibi Benjamin Franklin’in Autobiography (Otobiyografi)’sinden büyük ölçüde
etkilenmiş, Franklin’i örnek bir vatandaş olarak övmüş, onun tasarruf, eğitim ve
ahlâklı hayat konusundaki ilkelerini alkışlamıştı.
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3
DİNE SAYGISIZ MALTHUS
YENİ ZENGİNLİK MODELİNE
MEYDAN OKUYOR *

İnsanoğlu prangalarından kurtuldu, kader imparatorluğundan
azat oldu … hakikat, erdem ve mutluluk yolunda sağlam ve
emin adımlarla ilerliyor!
Marquis de Condorcet (Kramnick 1995: 38)
Nüfusun muazzam gücü sefalet ya da ahlâksızlık üretmeden
kontrol edilemez.
Robert Malthus (1985 [1798]: 79)
1776’da Adam Smith’in Milletlerin Zenginliği’nin yayımlanması Avrupa’da yeni
bir iyimserlik çağına rastladı. Sosyal reformcular “hayat, hürriyet ve mutluluğu
arama” vaat eden Amerikan Devrimi ile “özgürlük, eşitlik, kardeşlik” vaat eden
Fransız Devrimi’nin ardından umut doluydular. William Wordsworth Fransız
Devrimi’nin erken idealizmini Başlangıç (The Prelude)’ta (1986 [1850] Kitap
11, satır 108-109) şöyle dile getiriyordu:
O şafakta sağ olmak bir büyük mutluluk,
Hele genç olmak Cennet’in ta kendisi!

*

Bu bölüm için seçilen müzik: Edward Grieg, Peer Gynt’ten “In the Hall of the Mountain King”
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Sir Thomas More Ütopya (Utopia)’yı yazdığından beri filozoflar savaşların,
suçların ve fakirliğin olmadığı bir evrensel mutluluk dünyası düşleyip durdular.
Adam Smith ve Fransız meslektaşları Montesquieu, Say, Bastiat ile Tocqueville’in
dehası, barışçı, âdil ve evrensel bir bolluk getirecek bir iktisadî “doğal özgürlük”
sistemi geliştirmiş olmalarıdır.
Sözkonusu model şimdi ironik biçimde Adam Smith’in iki çömezinden,
Thomas Robert Malthus ve David Ricardo’dan gelen gayet çetin bir meydan
okumayla karşı karşıyadır. Özellikle Malthus bugün bile hâlâ bizi meşgul eden
bir sorunu gündeme getirmiştir: Aşırı kalabalık bir gezegen ve aşırı kullanılmış
kaynaklar, Adam Smith’in demokratik bolluk vizyonunu sekteye uğratır mı?

CONDORCET VE GODWIN’İN ÜTOPYACI VİZYONU
Malthus’un nüfus kuramı onsekizinci yüzyıl sonlarının iki popüler Aydınlanmacı
düşünürünün görüşlerine bir tepki olarak gelişti: seçkin Fransız düşünür Marquis
de Condorcet (1743-94) ve radikal İngiliz papaz William Godwin (1756-1836).
Onsekizinci yüzyıl Aydınlanmasına, bilimi batıl inanca, aklı imana, toleransı
fanatizme, bireyciliği kollektivizme, materyalizmi dünyevî zevklerden uzak sade
bir hayata tercih eden bir grup bilim adamı, düşünür ve yazar öncülük etmiştir.
Bu Aydınlanmacılar —Locke, Voltaire, Montesquieu, Jefferson, Paine,
Franklin— ekonomik ilerleme ve eşitlikçilik lehine derin bir inanç besliyorlardı.
Pek çoğu nüfus artışının, yararlı bir şey olup, siyasal ve ekonomik sağlamlık ve
yeniliğin kaynağı olduğunda hemfikirdiler.
Aydınlanma çağının optimistlerinden biri de Marquis de Condorcet olarak
bilinen Marie-Jean-Antoine-Nicholas de Caritate (1743-94) idi. Condorcet bir
matematikçiydi, serbestlik yanlısıydı ve inanılmaz bir kehanet yeteneğine sahipti.
Gelecek 200 yıla derin bir bakışla Condorcet, sanayi ve tarımda verimlilik artışları, konut ve gıdada iyileşme, dünya nüfusunda ve beklenen yaşama sürelerinde
muazzam bir yükselme, tıp teknolojisinde hızlı bir ilerleme ile hastalıklar ve rahatsızlıklarda bir düşme öngörüyordu (Kramnick 1995: 26-38). “İnsan Zihninin Gelecekteki İlerlemesi” başlıklı son çalışmasını ölüm cezalısı olarak saklandığı yerde yazdı. Fransız Devrimini desteklemişti, ancak XVI. Louis’nin idamına
karşı çıktığı için aşırılık yanlısı Jakobenlerle ters düşmüştü. Kitabını tamamlamasından birkaç hafta sonra tutuklandı ve öldü.
Daha genç olan William Godwin de aynı derecede iyimser ama oldukça eksantrik biriydi. İngiliz papaz Fransız Devriminin ilham verdiği idealist bir
anarko-komüniteryendi. Hobbsgil “iğrenç, vahşî ve kısa” hayat görüşüne karşı
çıkarak harika bir yeni bolluk dünyası öngörme konusunda Adam Smith’in yanında yer aldı. Fakat Godwin, Smith’ten fersah fersah ilerde bir toplumsal mühendisti. Hukuk ve özel mülkiyet ilga edilse suçun ortadan kalkacağına, insan
ilişkilerinin son derece uyumlu hâle geleceğine ve hatta insanın ölümsüzleşeceğine kuvvetle inanıyordu. Godwin bu süper iyimserliği sağlık, uzun ömürlülük,
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adalet ve insanlığın iyiliğinin karakterize ettiği yeni bir devirden bahseden Siyasî
Adalet (Political Justice) adlı çalışmasında seslendirdi. “Ne hastalık, ıstırap, melankoli olacak ne de içerleme” diye kehanette bulunuyordu. Devlete de gerek kalmayacaktı, çünkü “her insan anlatılmaz bir şevkle herkesin iyiliği için çalışacak”
(Downs 1983: 244). Anarşist Godwin, feminist Mary Wollstonecradt’la evlenmiş
olmasına rağmen, “kötü, tiksindirici, bencil ve monopollerin en âdisi” dediği evliliğe de karşıydı (Kramnick 1995: 478-79). Daha da ileri giderek “insan bünyesinin en göze çarpan zayıflıklarından biri olan” uykunun ortadan kalkabileceği,
güçlü cinsel tutkuların bastırılacak, hatta ortadan kaldırılacak olması nedeniyle,
fazla nüfus sorununun da olmayacağı bir zaman bile öngörüyordu.
Voltaire, kahramanı Dr. Pangloss’un iyi veya kötü tüm olayları gözü kapalı
biçimde hayatın zorunlu ve yararlı birer parçası olarak kabul ettiği Candide adlı
romanında bu naif ütopya ruhunu hicvetmiştir. Dr. Pangloss’un da tekrar tekrar
söylediği gibi “bütün mümkün dünyaların bu en iyisinde, her şey en iyi”dir
(Voltaire 1947: 20). Godwin’in kızı ve meşhur şair Percy Shelly’nin karısı Marry
Shelly bile romanı Frankenstein’da daha kasvetli bir insan doğası görüşü benimsemiştir. Nitekim Fransız Devriminin yıkıcı aşırılıklarının ardından Edmund Burke
(1963: 591) Wordsworth’un iyimserliğini şununla değiştirmiştir:
… tedirgin edici fırtınalar,
Özel hayatı bir kenara atan, hayatı tatsız bırakan.

MALTHUS İYİMSERLERE MEYDAN OKUYOR
Fakat, bu yeni felsefe çağına en büyük meydan okuma saygısız bir genç papazdan, Robert Thomas Malthus (1766-1834)’tan geldi. 1798’de, otuziki yaşındayken, Malthus isimsiz bir çalışma olan Nüfus Üzerine Deneme (Essay on
Population)’yi yayımladı. Sözkonusu deneme, özü itibariyle yeryüzündeki kaynakların sürekli artan bir nüfusun talepleriyle başa çıkamayacağını ileri sürüyordu. Bu düşündürücü iddia, iktisat ve siyasetin manzarasını değiştirmiş ve kısa
sürede Smith, Condorcet, Godwin ve diğer Aydınlanma taraftarlarının pozitif
bakış açılarını yarıda kesmiştir. Malthus, en iyi arkadaşı olan iktisatçı David
Ricardo ile birlikte, sınırlı kaynaklar üzerindeki baskının insanların ezici bir çoğunluğunu geçimlik sınırında tutacağını ileri sürüyordu. Dolayısıyla Malthus ve
Ricardo, Smith’in laissez-faire politikalarının sıkı takipçileri olmakla birlikte,
iyimser Smithgil iktisadın gidişatını tersine çeviriyorlardı.

MALTHUS’UN KAYDA DEĞER ETKİSİ
Malthus günümüz düşüncesi üzerinde kuvvetli bir etki bırakmıştır:
1) Demografi ve nüfus araştırmalarının babası olarak kabul edilir. (Esasen,
İngiltere ilk nüfus sayımını 1801’de yapmıştır, ki bu Malthus’un etkisinin
bir göstergesidir.)
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2) İktisadî büyümenin sınırlarından söz ederek, katı nüfus kontrolünü savunan
sosyal mühendislerin akıl hocası olarak kabul edilir. (sayfa 85’teki Güncelleme 1’e bakınız.)
3) Nüfus üzerine yazdığı Deneme, kaynaklar üzerindeki nüfus baskısı nedeniyle sefalet, ölüm, yokluk, savaş ve çevre kirlenmesinden söz eden pek çok
bilim adamı ve sosyal reformcuya hâkim olan karanlık ve kaderci görüşün
altını çizer.
4) Charles Darwin’e evrim teorisinin ilhamını veren odur (sayfa 77’deki kutuya
bakınız.)
5) İlkeler ders kitabı, John Maynard Keynes’in, tüketiciler ve yatırımcıların
toplam “efektif talebindeki” değişmelerin iş çevrimlerine yol açtığı görüşüne
dayanan makro iktisat teorisini etkilemiştir. (Bkz. Bölüm 13.)
6) İktisada “kasvetli bilim” şöhreti kazandıran şey, Malthus ve Ricardo’nun kaderci kötümserliğidir.” (sayfa 87’deki kutuya bakınız.)
Zamanla Malhtus’un aşırı-nüfus tezi, aralarında David Ricardo, John Stuart
Mill, Knut Wicksell ve William Stanley Jevons’ın da bulunduğu birçok ünlü iktisatçı tarafından kabul görmüştür. Birçok ünlü sosyal eleştirmen ve günümüz
çevrebilimcisi, Malthus’un görüşlerini onaylamış; kıtlıklar, savaş ve kirlilikten aşırınüfusu sorumlu tutmuşlardır (bkz. Güncelleme 2). Hatta Russell Kirk gibi bazı
muhafazakâr politikacılar bile Malhtus’u savunmuşlardır (Nickerson 1975: 3-7).
Ancak Malhtus’un geleceğe dair kötümser argümanlarını herkes benimsemiş değildir. Marksistler, Engels’in akla gelebilecek “en yontulmamış, en barbar
kuram” olarak nitelendirdiği Malthus’un nüfus kuramının umutsuzluğunu reddetmişlerdir (Malthus 1985: 51-52). 1900’lerin sonlarından bu yana anaakım
iktisatçıların büyük bölümü de gıda üretimi ve iktisadî hasıladaki muazzam artışları dikkate alarak, Malthus’un tezini terk etmişlerdir (sayfa 109’daki Güncelleme 2’ye bakınız).
Yine de ondokuzuncu yüzyılın kalan bölümünde Malthus’un aşırı-nüfus ve sınırlı kaynaklarla ilgili olumsuz görüşü modern dünyayı boyunduruğu altına almıştır.

ROBERT MALTHUS KİMDİR?
Bu genç papaz kimdi ve Adam Smith’in yeni evrensel bolluk dünyasını raydan
çıkarmada nasıl bu kadar güçlü bir etkiye sahip olabilmişti?
1766’da Surrey’de zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Malthus’a,
Thomas Robert adı verilmekle birlikte ailesi ve arkadaşları tarafından hep Robert
ya da Bob olarak çağrıldı. (Bugün tarihçilerce yaygın olarak “Thomas Malthus”
olarak anılır.) Sekiz kişilik bir ailenin son erkek çocuğu olarak aşırı-nüfus sorununa
yakından aşinadır. Kalabalık aile, Hristiyan inancı (Genesis 1:28’de Allah Adem ve
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Havva’ya “çoğalın ve yeryüzünü doldurun” diye seslenmektedir) ve zamanın egemen anlayışı olan, çok çocuğun ihtiyarlıklarında anne-babaya bakılma şansını artıracağı düşüncesi tarafından teşvik edilmektedir.

DARWIN EVRİM KURAMINI NEREDEN ALDI?
MALTHUS’TAN!
Malthus’un nüfusa dair eserinin etkisi çok büyük olmuştur, üstelik bu etki
yalnızca sosyal bilimcilerle de sınırlı kalmamıştır. Modern evrim kuramının
babası Charles Darwin, doğal ayıklanma ve en iyi uyum sağlayabilenin hayatta kaldığını öngören kuramı için Malthus’u övmektedir. Otobiyografi’sinde Darwin minnettarlığını açıkça ifade etmektedir.
Ekim 1838’de, yani, sistematik araştırmama başladıktan onbeş ay sonra,
Malthus’un Nüfus Üzerine’sini zevkle okuma fırsatım oldu. Hayvanlar ve bitkileri uzun uzun gözlemekten çıkardığım, her yerde sözkonusu olan yaşama
mücadelesini takdir etmeye gayet hazır da olunca, hemen kafamda, bu koşullar altında uygun türlerin korunup uygun olmayanların yok olma eğiliminde olacağı düşüncesi çaktı. Bunun sonucu yeni bir türün oluşumu olabilirdi (Darwin 1958: 120).

Fotoğraf 3.1: Charles Darwin (1809-82)
Charles Darwin Malthus’u keyifle okurdu.
Hulton-Getty Arşivi’nin izniyle.

Hayrete değer biçimde, organik evrim kuramını bağımsız olarak keşfeden Alfred Russell Wallace da Malthus’un kitabına değer vermektedir.
Otobiyografisi Hayatım (My Life)’da Wallace, hemen hemen Darwin’in ilhamını aldığı aynı günlerde Malthus’u okuduğunu belirtir: “Belki de okuduğum en önemli kitap Malthus’un Nüfus Üzerine Deneme’siydi... Felsefî biyolojinin sorunlarını ele alan o güne kadar okuduğum ilk kitaptı ve onun
temel ilkeleri daima kafamda kaldı. Yirmi yıl sonra bu ilkeler bana organik
türlerin evriminde etkin unsurun ne olduğu konusunda uzun süredir aradığım ipuçlarını verecekti” (Wallace 1905: 232).
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4
HÜNERLİ RICARDO
İKTİSADI TEHLİKELİ BİR YOLA
SÜRÜKLÜYOR*

David Ricardo, mükemmel bir iktisatçılar iktisatçısıdır.
Paul A. Samuelson (1962: 8)
Bu yetenekli, fakat yanlış zihniyetli adam, David Ricardo, iktisat
bilimi arabasını yanlış bir şeride çekti. O şerit üzerinde bu araba,
en az onun kadar yetenekli, ama yanlış zihniyetli hayranı, John
Stuart Mill tarafından daha da karışık yollara sevk edildi.
William Stanley Jevons (1965: ii)
Ünlü İngiliz iktisatçı David Ricardo (1772-1823) hakkında pek çok şey
bilinmektedir: Gelmiş geçmiş en zengin iktisatçıdır. Malthus’un en yakın dostudur. Serbest ticaret, sağlam para, karşılaştırmalı üstünlük yasası ve klâsik iktisadın öteki sağlam prensiplerinin savunucusudur. Onun laissez-faire politikaları
Adam Smith’inkilerle tam bir uyum içindedir.

ÖNCE OLUMLU ETKİLERİ…
Ricardo tarihe damgasını vurmuştur ve bu, önemli bir damgadır. Sağlam para
konusundaki ikna edici savunması sonunda İngiliz parlâmentosunun, katı bir
*

Bu bölüm için seçilen müzik: Johann Sebastian Bach, “Toccata and Fugue in D Minor”, BWV 565
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anti-enflâsyonist parasal standart tesis etmiş olan 1844 Peel Yasasını kabul etmesini sağlamış; ticaret sınırlamalarına karşı giriştiği devasa ve ikna edici saldırı da,
şüphesiz, İngiltere’nin tarımsal ürünler üzerinde yüksek tarife duvarı ören,
kötülüğüyle ün salmış Tahıl Yasalarının 1846’da iptal edilmesinde etkili olmuştur.
Bu iki tarihî politika değişikliğinden sonra Britanya hızla “dünyanın atölyesi”
hâline geliyor; gıda ürünlerinin çoğunu ithal edip, karşılığında giyim ve imalat
ürünleri ihraç ediyor ve böylece Sanayi Devrimini harekete geçiriyordu. Dolayısıyla, öyle görünüyor ki, politikaları Adam Smith’in prensipleriyle ve piyasanın
öncülük ettiği refah ile uyum içindeki Ricardo hakkında konuşacağımız çok şey var.
Dahası Ricardo pek çokları tarafından, matematiksel kesinlik taşıyan sağlam
bir bilim hüviyetindeki iktisadın kurucusu olarak kabul edilmektedir. Finansal
iktisatçı olan Ricardo, yalnızca birkaç değişkenden oluşan, ama bir seri mânipülasyondan sonra güçlü sonuçlar elde edilmesini sağlayan, basit analitik model geliştirmeye dayalı soyut düşünme konusunda müthiş yetenekli birisiydi.
Sözkonusu model kurma yaklaşımı yirminci yüzyılda aralarında John Maynard
Keynes, Paul Samuelson ve Milton Friedman’ın da bulunduğu birçok ünlü iktisatçı tarafından benimsenmiş ve ekonometrinin popülârite kazanmasına yol
açmıştır.

Resim 4.1 David Ricardo (1772-1823)
“Kelimenin tam anlamıyla, iktisat tekniğini icat eden adam.”
Hulton-Getty Arşivlerinin izniyle basılmıştır.

… VE DE OLUMSUZLAR
Bununla birlikte, David Ricardo’nun karanlık bir tarafı da vardı. Analitik
modellemesi iki yanı keskin bir kılıçtı. Bize “paranın miktar teorisi” ile “karşılaştır100
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malı üstünlük yasası”nı kazandırmış, ama aynı zamanda, “emek değer kuramı”nı
da, “geçimlik ücretlerin tunç kanunu”nu da, iktisatçıların “Ricardocu kötü alışkanlık” dedikleri (kişinin arzu ettiği sonuçları “kanıtlamak” için ya soyut model kurmayı aşırı kullanması, ya da yanlış ve yanıltıcı varsayımlar kullanması olarak tanımlanan) şeyi de armağan etmiştir. (Onun emek değer kuramı bunun bir örneğidir.)
Karl Marx ve sosyalistlerin kaptıkları en kötü fikirlerin bir kısmı, doğrudan doğruya
Ricardo’nun Prensipler (1951)’inden yaptıkları okumalardan gelmektedir. Marx,
Ricardo’yu entellektüel ustası olarak selâmlamaktadır. Ricardo’nun resmî biyograficisi Piero Sraffa’nın etkisi altında bir “neo-Ricardocu” sosyalistler okulu gelişmiştir.
Özü itibariyle Ricardo, Smith’e bütün sevgisi bir yana, iktisadı, politika
önerilerinden apayrı, çok farklı bir yola çekmiştir. Adam Smith’in armonik “büyüme” modelinden epey uzak, işçiler, toprak sahipleri ve sermayedarların ekonominin kaymağı üzerinde kavgaya tutuştukları husumetçi bir “bölüşüm” modeline doğru yeni bir iktisadî düşünme biçimi yaratmıştır. Marx ve sosyalistler
Ricardo’nun husumete dayalı sistemini sonuna kadar sömürmüşlerdir. Smith’in
modeli, ‘ekonomiyi nasıl büyütebiliriz’ üzerinde odaklaşırken; Ricardo’nun modeli, ekonominin ‘çeşitli gruplar ya da sınıflar arasında nasıl bölüşüldüğüne’
vurgu yapmaktadır. Ricardo Smith’teki menfaatlerin “doğal uyumu” yerine sınıf
çatışmasının altını çizmektedir.

RICARDOCU KÖTÜ ALIŞKANLIK
Nihayet bir de “Ricardocu kötü alışkanlık” konusu var. İktisatçılar özellikle bu
yönde saldırılara maruz kalırlar. Mill, Walras, Pareto, Fisher, Samuelson, Mises,
evet hatta Keynes bile bundan mustariptir. Bugünkü lisans üstü öğrencileri buna
“sapıkçasına” âşıktırlar (Colander ve Brenner 1992: 2).
Nedir bu? Paul Samuelson buna “soyut metodoloji” diyor (Samuelson 1962:
8). Ronald Coase ise aynı şeyi “karatahta iktisadı” olarak adlandırır (Coase 1992:
714). Basitçe söylersek, bu, teori ile tarihin kronik boşanmasıdır. İktisadı geçmiş,
bugün veya gelecekten soymaktır. Tarihe, sosyolojiye, felsefeye, ya da kurumsal
çerçeveye referans vermeyen saf tümdengelimsel muhakeme ve yüksek matematiksel formüllerdir. Gerçekçi olmayan, hatta yanlış varsayımlar kullanarak model
kurma ve soyut düşünmedir. Samuelson’ın İktisadî Analizin Temelleri
(Foundations of Economic Analysis, 1947) ya da neo-Ricardocu Piero Sraffa’nın
Malların Mallarla Üretimi (Production of Commodities by Means of
Commodities, 1960)’ne bir göz atın. Samuelson’ın kitabı pratik olarak diferansiyel
denklemler ve realite-den hayli uzak varsayımlardan başka bir şey değildir.
Sraffa’nın çalışmasında ger-çek dünyaya gönderme yapan neredeyse tek bir cümle
bile yoktur (sayfa 118’deki Sraffa ile ilgili kutuya bakınız). Her ikisi de katı bir şekilde Ricardo geleneğini izlemektedir.
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“Tüm iktisat teorisinin üzerine bina edildiği yanlış anlayışın kökleri David
Ricardo’ya kadar götürülmelidir” diye yazıyordu Harvardlı bir işletme profesörü
olan Elton Mayo (1945: 38). Mayo Ricardo’nun gerçekçi olmayan teorileştirmesini, üreten ekonominin gerçeklerinin çok ötesinde bir konumda olan, borsacı geçmişine bağlamaktadır (1945: 39).

RICARDO, TEKNİĞİNİ FAZLA İLERİ GÖTÜRÜYOR
Soyut teorileştirme ilk önce İngiliz iktisatçı David Ricardo ile başladı. Adam
Smith’in Milletlerin Zenginliği de teorik önermelerle doludur, ancak onun teorileri çok sayıda tarihsel teşhirle desteklenmektedir. Oysa Ricardo’da durum böyle
değildir. “Esas itibariyle parlak bir teorisyen zihni olan onun hünerli zihninin”,
diyor bir tarihçi, “geçmişe yönelik asla kayda değer bir ilgisi bulunmuyordu”
(Snooks 1993: 23).
İşte bu tür bir soyut kuramlaştırmadır ki, J.-B. Say’e iktisatçılar için “boş
hayalciler” dedirtmiştir. Paul Samuelson bile (ki kendisi de bir soyut düşünürdür) itiraf etmiştir ki, “Zaman zaman, en ileri düzeydeki öğrencilerimizin, sağduyu hariç her şeyi bildikleri ileri sürülmektedir” (Samuelson 1960: 1652). Gerçekte Arjo Klamer ve David Colander tarafından yapılan çalışmalar, iktisat doktora programlarına egemen olan hayli soyut matematiksel modellemeyle ilgili
belirli bir ayılmanın olduğuna işaret etmektedir. Ivy League * okullarından altısının lisans üstü programlarını araştırdıktan sonra Klamer ve Colander “iktisat
araştırmalarının gerçek dünyadan kopuk hâle gelmekte olduğu” sonucuna varmaktadırlar (1990: xv). Biçimselciliğin (formalizm) disiplin üzerinde sıkı bir
egemenliği mevcuttur. 1
Heuristic ** model kurma, makul sonuçlar ve gayet iyi tahminler üretmede
son derece yararlı olabilir; ancak bu tür bir modelleme, aynı zamanda realiteyi
kolaylıkla çarpıtıp zararlı sonuçlara da yol açabilir. Ricardo bu tür kuramlaştırmayı aşırı düzeylere vardırmış, öyle ki aradığı sonuçları —örneğimizde aradığı
sonuç, fiyatların emek maliyetleri tarafından belirlendiğidir— elde edebilmek
için her türden sınırlayıcı ve doğruluğu kuşkulu varsayımlar yapmada bir sakınca
görmemiştir.
*

Doğu Amerika’daki yedi üniversite: Harvard, Colombia, MIT, Chicago, Stanford, Yale.
Modern iktisattaki Ricardocu kötü alışkanlığa alaycı bir bakış için Axel Leijonhufvud’un eğlenceli
una “Ekonlar Arasında Yaşam” (Life Among the Econ)’ına bakınız (1981: 347-59).
Leijonhufvud’un masalında Ekonlar, kast sistemleri soyut “modeller” üzerine bina edilmiş olan geri
kalmış ve yoksulluktan perişan bir kabiledir. Masal “Geçmişlerini kaybetmiş olan Ekonların şimdiye
güvenleri kalmamış olup, geleceğe ilişkin bir istikamet ve amaçları da bulunmamaktadır” diye sona
erer (1981: 359).
**
Formüller veya çözümlerden ziyade geçmiş deneyim ve akıl yürütmeyi kullanarak model kurma.
(Ed.)
1
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Şimdi de bu meşhur finansal iktisatçının hayatım ve —iyisiyle kötüsüyle—
fikirlerini gözden geçirelim.

RICARDO YAHUDİ BİR AİLEDE DÜNYAYA GELMİŞTİR
David Ricardo en az onyedi, hatta belki de yirmiüç, çocuk sahipli çok çocuklu
bir ailenin üçüncü çocuğudur (Sraffa 1955: 24). Üretken bir insan olan babasının adı tam bir Yahudi adıdır: Abraham Israel Ricardo. Abraham Ricardo
onbeşinci yüzyıl sonlarında İspanya’dan sürüldükten sonra Hollanda’ya yerleşmiş İspanya-Portekiz Yahudileri soyundan gelen dindar bir Sefardik (Sephardic)
Yahudi’dir. Bir aile hanedanı kurma amacındaki başarılı borsacı, 1760’da ailesini
Londra’ya taşımıştır. David oniki yıl sonra, orada dünyaya gelmiştir.
Amsterdam’daki İbranî okulunda iki yıl geçirdikten sonra David ondört yaşında
Londra Borsasında babasının yanında çalışmaya başlamıştır.

RICARDO: ADAMI YA SEVECEKSİN,
YA NEFRET EDECEKSİN
Ricardo’ya karşı kayıtsız kalan çok az iktisatçı vardır. Ya sevilen, ya nefret
edilen, hatta bazen aynı kişi tarafından hem sevilen hem de nefret edilen biridir o. John Maynard Keynes “Ricardo’nun zihni bugüne kadar kendini
iktisada veren en büyük zihindir” dedikten sonra, “Ricardo’nun [iktisadının]
bir yüzyıl süren tam egemenliği, iktisadın ilerlemesinin önünde bir engel
olmuştur” diye şikâyet edebilmektedir (Keynes 1951: 117).
Paul Samuelson İngiliz iktisatçıyı müthiş, mükemmel bir spekülatör ve
bir iktisatçılar iktisatçısı olarak övdükten sonra “iktisatçıların en çok
önemsenmişi” olarak ilân etmektedir (Samuelson 1962: 9).
Günümüzün meşhur iktisadî düşünce tarihçisi Mark Blaug, kariyerinin erken dönemlerinde Ricardo’dan öylesine etkilenmiştir ki, doktora tezini Ricardo
üzerine yapmış, ilk oğlunun adını David Ricardo koymuş ve Ricardo’nun resmini ofisinin duvarına asmıştır. Ricardo’nun metodolojisini şu şekilde övmektedir: “Eğer iktisat özünde bir tahlil aracı, önemli birtakım sonuçlar bütününden
ziyade, bir düşünme yöntemi olarak alınırsa, Ricardo kelimenin tam anlamıyla
iktisat tekniğinin mucididir” (Blaug 1978-140). Blaug bir keresinde bir makale
yazmış ve burada Ricardo hakkında yazılmış bütün makale ve kitapları tek bir
dipnotta sıralamıştır. Dört sayfa uzunluğundaki dipnot herhâlde akademik tarihinin kaydettiği en uzun dipnot olsa gerektir (Blaug 1997: 46-49).
Ardından, yıllar sonra, olgunlaşmış Blaug fikrini değiştirmiş, Ricardo’yu
iktisadı “kötümser” modellerin buluştuğu tehlikeli bir yola sürüklemekle suçlamış ve değişmez bir değer ölçüsü bulma yönündeki “hüzünlü ve karanlık”
gayretinden dolayı eleştirmiştir (1997: 45, 24, n.1). Tarihsel Perspektiften İktisat Teorisi (Economic Theory in Retrospect) adlı eserinin beşinci baskısında,
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5
ÇEVREYİ MILL’LEYELİM *:
JOHN STUART MILL VE SOSYALİSTLER
ÜTOPYA PEŞİNDE**

Kişisel olarak kanaatim şudur ki, entellektüelleri sosyalizme
yönelten kişi, klâsik liberalizmin büyük kahramanı olarak kabul
edilen bir adamdı, John Stuart Mill.
Friedrich Hayek (Boaz 1997:50)
Yıl 1848’di, kıta Avrupasında bir isyan ve kitlesel protesto dönemi. Karl Marx ve
Friedrich Engels’in, devrimci kitapçıkları Komünist Manifesto (The Communist
Manisfesto)’yu yazdıkları yıldı. Gerçekten Avrupa’da —sadece komünizm değil,
daha bir dizi izm’lerin oluşturduğu— bir hayalet dolaşıyordu. Fourierizm,
Owenizm, Saint-Simonizm ve transandantalizm. Hepsi de yeni ifadesiyle “sosyalizm” adı altında toplanabilirdi. Ütopyacı Sosyalizm vardı, Devrimci Sosyalizm vardı ve de Nasyonal Sosyalizm vardı. Hepsi de kırsal bir ekonomiden sanayileşmiş bir dünyaya doğru gelişen hızlı dönüşüme bir tepkinin eseri olarak
doğmuşlardı.

*
Orijinali: “Milling Around.” Orijinal anlamını verebilmek için Mill’den sonra apostrof işareti kullanılmıştır. (Ed.)
**
Bu bölüm için seçilen müzik: Camille Saint-Saëns, “Dans Macabre”.
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Onsekizinci yüzyılın ilk yarısı —Sanayi Devrimi, Napolyon Savaşları ve Avrupa’nın her yanında demokratik ayaklanmaların görüldüğü— sancılı bir dönemdi. Adam Smith’in büyüme modeli dümdüz ilerleyen bir çizgi değil, bir dizi
keskin dönüşler ve düzeltmelerden geçen bir çizgiydi. Malthus ve Ricardo’nun
cesaret kırıcı çalışmaları sayesinde, Smith’in idealist modelinin zaten altı oyulmuştu. 1776’yı andırır bir kritik zaman dilimi olan 1848’de kitle ayaklanmaları
da üst üste geldi. 1848 yılında Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya’da halk
ayaklanmaları ortaya çıktı.

1848 YILININ ÖNEMİ
1848 yılı, John Stuart Mill ve onun dünyadaki etkisi için de önemli bir yıldı:
1890’da, Alfred Marshall’ın ders kitabı onun yerine geçinceye kadar, otuz iki baskı
yaparak yarım yüzyıl Batı dünyasını egemenliği altına alacak olan Milll’in Politik
İktisadın İlkeleri (Principles of Political Economy) adlı ders kitabı yayınlandı.
Üretim yasalarının objektif olarak belirlendiğini, ancak bölüşüm yasalarının
değişken olduğunu ilân eden eser, işte bu ders kitabıydı. “Zenginliğin Bölüşümü
tamamen insanlara kalmış bir meseledir. Serveti insanlar, kim hoşlarına giderse
onlara ve istedikleri şartlarla teslim edebilirler” (Mill 1884: 155). “Şayet getireceği şanslarla birlikte komünizm ile, tüm sıkıntıları ve adaletsizlikleriyle toplumun bugünkü durumu arasında bir tercih yapılacaksa; küçük ya da büyük tüm
zorluklarıyla komünizm, terazinin kefesinde toz gibi [hafif] kalır” diye de ekliyordu (1884:159). Kitap ayrıca özel mülkiyetin doğruluğunu da sorguluyordu.
Mill’in ders kitabı baştan başa Ricardocuydu, büyüme üzerinde değil, gelir
eşitsizliği üzerinde odaklaşıyordu.

KEŞMEKEŞ MILL BÜYÜK BİR FIRSATI KAÇIRIYOR
John Stuart Mill (1806-73) yaşadığı dönemin âdeta bir yansımasıydı —bir
keşmekeş ortamında kaybolmuş biri. Birçok bakımdan Mill, trajik bir Yunan
kahramanının ta kendisiydi, kariyerini şaşırtıcı bir talihsizlikle noktalamış, cesur
bir öncü. Büyük bir beyindi, bir klâsik liberal, klâsik iktisat okulunun belli başlı
son temsilcisi. Ricardo gibi Mill de kişisel özgürlük yanlısıydı. Klâsik makro
iktisadın temeli olan Say’ın piyasalar yasasını hararetle savunuyor, karşılığı olmayan paraya karşı çıkıyordu. Zorla dayatılan maneviyata, hoşgörüsüzlüğe ve bir
devlet dinine itirazı vardı. Kadınların oy hakkını savunuyordu ve köleliğin kaldırılması taraftarıydı.
Yine de tutarsızlıkları ve çelişkileriyle meşhurdu. Serbest girişimi savunuyor, ama bir sosyalist olduğunda ısrar ediyordu. Kariyeri boyunca sosyalizmle
flört etmiş, Victoria kültüründe kökten bir değişimi savunmuş, aşırı nüfusa karşı
çıkmış, nihayet üretimi bölüşümden tamamen ayıran Ricardocu bölüşüm kura-
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mını desteklemiştir. Benthamcı faydacılığa olan tutkusu, onu ekonomiye devletin sık sık müdahale etmesi olgusuna karşı gözleri bağlı hâle getirmişti. Mirasın
ağır biçimde vergilendirilmesinde, arazinin kamulaştırılmasında bir yanlış görmedi ve özel mülkiyetin adaletli bir şey olup olmadığını sorguladı. Bu son tutumu Hayek’in, Mill’in sosyalizm davasını yüreklendirmede çok etkili olduğuna
ilişkin tespiti yapmasına neden oluyordu.

MILL SEVGİSİZ BİR EVDE BÜYÜYOR
Mill’in ev hayatı büyük ölçüde meslek hayatını da etkilemiştir. 1806’da Londra
yakınlarında dünyaya gelmiş olan Mill, parlak ama otoriter bir babanın, James
Mill (1773-1836)’in sıkı baskıları altında büyüdü. Baba Mill, David Ricardo ve
Jeremy Bentham’ın yakın bir arkadaşı ve radikal bir faydacıydı, enerjik fakat
duygusuz, kendi çıkarını düşünen biriydi.

Fotoğraf 5.1 John Stuart Mill (1806-1873)
“Soğuk ve kansız bir adam, aşırı entellektüel, çok az cinsel, eşinin aşırı etkisi altında,
ahlâken kendini üstün gören ve mizahtan yoksun.”
Hulton-Getty Arşivlerinin izniyle basılmıştır.

Babasından bahsederken John, “bir tür delilik derecesinde, tutku ya da
duyguları son derece küçümseyen bir adamdı” demektedir. Daha önceki bir
otobiyografi taslağında da “Dolayısıyla ben sevginin olmadığı ve korkuların hâkim olduğu bir ortamda büyüdüm” diyordu (Mill 1961: 184). Mill’in annesinin
eğitimi yoktu ve güçlü fikirlere sahip değildi. Babasının soğukluğu ve sinirliliğinden annesini sorumlu tutuyordu. Annesini küçümser, onu sevmezdi, nitekim
otobiyografisinde ondan hiç söz etmemektedir.
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ÜÇ YAŞINDA YUNANCA, SEKİZİNDE LÂTİNCE, ON DÖRDÜNDE
İKTİSAT ÖĞRENDİ, YİRMİSİNDE SİNİR HASTASI OLDU
John Stuart Mill, her yerde her şeye hâkim ve de en büyük oğlu üzerinde bir deney gerçekleştirmeye kararlı olan babası tarafından eğitilen, erken gelişmiş bir
çocuktu (Kendisinden küçük üç erkek kardeşi ile beş kız kardeşi daha farklı muamele gördüler). Onunkisi, ondukuzuncu yüzyılın en meşhur eğitimiydi. John
formel bir okula gitmedi, üniversiteden de mezun olmadı. Ustası James Mill
tarafından tamamen evde eğitime tâbi tutuldu. Üç yaşında Yunanca öğrenip, sekiz yaşında Eflâtun’u okudu. Aynı yaşta Lâtince de okuyup yazabilen John, vakit
geçirmeden matematik, geometri ve felsefe öğrenmeye başladı. Newton’un Temel Matematik (Principa Mathmatica)’ini okuduğunda onbir yaşındaydı. Dinin
yerine John’a, yazdıkları kedisini bir “felsefî radikal”e dönüştürmüş olan, babasının arkadaşı Bentham’ın faydacılığı öğretildi.
İlk gençlik yıllarında klâsik iktisatçıları okudu. Malthus’u izleyerek yapay
doğum kontrol yöntemlerini savunan isimsiz makaleler yazdı ve hizmetçi kızlara
doğum kontrol yazıları dağıtmaktan tutuklandı (Stafford 1998: 5). Ondört yaşında Ricardo’yu bir daha, bir daha okudu. Aralıksız dört saat babasıyla birlikte
ormanda dolaşır ve bu klâsik iktisatçıyı tartışırlardı. Babası onu, Fransız literatürüne ve siyasî radikalizme yaşam boyu sürecek bir aşkla bağlandığı, Fransa’ya
gönderdi. Bir delikanlı olarak çok az arkadaşı vardı ve hiç sporla uğraşmamıştı.
“Asla çocukluğumu yaşamadım” diye yazıyordu (Courtney 1889: 40). Çağdaşları Mill’i “soğuk, kansız bir adam, fazla entellektüel, az cinsel, eşinin aşırı etkisi
altında, ahlâken kendini üstün gören ve mizahtan yoksun” biri olarak karakterize
etmişlerdir (Stafford 1998: 23). Ancak bazı yorumcuların dediğine bakıp, onun
hiç hobileri ve arkadaşlarının olmadığını söylemek yanlış olur. Piyano çalar, botanik sever, dış ülkelere seyahatten hoşlanırdı. 1840’larda ve 1850’lerdeki geri
çekilme dönemi dışında, sık sık sosyal ortamlarda da bulunurdu.
Yetiştirilme tarzı zalimce ve onur kırıcıydı —şahit olanlardan biri, sille tokat
dayaklardan, akşam aç bırakmaktan ve uzun saatler süren çalışmadan söz eder
(Stafford 1998: 44-45). Hiç de sürpriz olmayacak biçimde, Mill yirmi yaşında
sinirsel bir çöküntüye uğradı. Hayata ilişkin tüm anlam duygusunu kaybedince,
intiharı düşündü. Wordsworth’u okuyarak tedavi gördü ve sonunda bu karanlık
ruh hâlinden kurtulduysa da, biri 1836’da babasının ölümünden sonra olmak
üzere, birçok defa sinir krizi geçirdi.
Babasıyla hayatları boyunca birbirlerine yakın oldular. John İngiltere
egemenliğindeki Hindistan’da faaliyet yürüten Doğu Hindistan Şirketinin
Londra’daki merkezinde, babasıyla birlikte, bu şirkete tanınmış olan statü dikkate alındığında Dışişleri Bakanına benzetilebilecek bir konumda çalıştı. Biyografi yazarı William Stafford’un belirttiği gibi “Oraya hiç gitmemiş olmalarına,
bir Hint dili bilmemelerine ve büyük ihtimalle bir Hintli ile hiç karşılaşmamış
olmalarına rağmen, Hindistan’ın yönetiminde önemli bir rol oynadılar”
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(1998:4). John Stuart disiplinli bir hayat sürdü. Kaynamış bir yumurta ve çayla
kahvaltı eder, günün kalan bölümünde başka bir şey yemezdi.
James Mill, 1836’da veremden öldü; ölümü oğlunu öylesine etkiledi ki, yüzünde kalıcı bir sinirsel seğirme başladı.

MILL HAYATINDAKİ EN ETKİLİ KADINLA TANIŞIYOR
1830 yılı Mill’in özel hayatında bir dönüm noktasıydı. O yıl entellektüel tutku
ve dogmatizm dolu radikal bir Üniteryen olan Harriet Taylor’la tanıştı ve ona sırılsıklam âşık oldu. Ne yazık ki Harriet Taylor evliydi ve başka bir erkeğin karısıyla sıkı fıkı olmak, Victoria toplumunda saygıya lâyık bir şey değildi. Bu bağlamda Harriet’in kocası hayret edilecek derecede serbest zihniyetli biriydi. Düşünüre evini el altından açtı. Hatta karısı ile Mill’in hafta sonlarını birlikte geçirdikleri bir taşra konağı satın aldı ve karısının Mill’le birlikte dış ülkelere yaptıkları uzun seyahatlerin masrafını bile ödedi. Taylor’un mektuplarına göre, kocası
ölüp de sonunda evlendikleri 1851 yılına kadar süren yirmi yıllık arkadaşlık tamamen plâtonikti ve seks içermiyordu. Ne var ki, onların evliliği evde bir
rahatsızlık yarattı. Mill’in küçük kardeşleri bu evliliğe karşı çıkınca, onlarla tüm
ilişkisini kesti ve annesini yalnızca bir defa, 1854’te kanserden ölmeden önce, ziyaret etti. Ailesiyle yeniden barışması yıllar aldı.

Resim 5.1: Harriet Taylor (1807-58)
Mill’i sosyalizme çeken kadın.
Portre F. A. Hayek’in izniyle basılmıştır

Mill’ler birbirlerinden ayrılmaz bir çiftti ve John Stuart kendisinin üzerinde
Harriet’in derin etkisini, özellikle de sosyalizme yönelmesindeki etkisini teslim
ediyordu. Tabiî ki karısının yüksek değeri konusunda herkes Mill’e katılıyor değildi. Carlyle onun “kendisi her türden bütün öyle ulvî konulardan bahsederken,
iri siyah gözleriyle değersiz şeyler çağrıştıran, akıl budalası, saçma sapan sorular
sorup duran biri” olduğu kanısındadır (Stafford 1998: 21).
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Mill 1850’lerin başında vereme yakalanınca, ona Harriet bakmıştır. Bu
arada Harriet de hastalanınca bir yıl içerisinde öleceklerini düşünüp birlikte
1854-55’te İtalya, Sicilya ve Yunanistan’ı turladılar. Mucizevî bir şekilde iyileştiler. Hastalıktan kurtulduktan sonra, Mill ve karısı giderek artan bir seçkincilik
ve üstünlük taslama huyuna kapıldılar. Dışarıya seyahat ettiklerinde Mill karşılaştığı insanları sürekli zekâ, dil ve siyasî görüşlerine göre sınıflara ayırıyor, hiç
kimseyi kendisinin (veya karısının) denginde görmüyordu.

“HAYATIMIN ZİNCİRİ KOPTU”
Mill’in en büyük başarısı, üzerinde karısıyla birlikte çalıştıkları Özgürlük Üzerine
(On Liberty) adlı eserini yazmasıydı. Özgürlük Üzerine, “öylesine dikkatle bir
araya getirildi ki” diye yazıyordu Mill, “hiçbir değişiklik ya da ekleme yapmadım, hiçbir zaman da yapmayacağım” (1989: xi). Kitabı, yayımlanmasından bir
yıl önce trajik bir şekilde (veremden!) ölen Harriet’e ithaf etti. Karısından “tanıdığım veya okuduğum hiçbir insanın, seviyesine ulaşamadığı biri” olarak bahseden abartılı bir övgü yazdı (Stafford 1998: 10). Avignon’da onun için her gün
ziyaretine gittiği pahalı bir mermer mezar yaptırdı.
Üvey kızı Helen Taylor, Mill’in sürekli refakatçisi hâline geldi ve onu büyük
ölçüde teskin etti. Mill on yıl boyunca çok az şey yayımlamıştı, ancak Harriet’in
ölümünden sonra sürekli yazdı ve kitaplarını ucuz Halk Kitapları arasında bastırdı; fiyatı düşük tutabilmek için kendi telif haklarından da vazgeçmeyi kabul
etti. 1865-1868 arası dönem için Westminster bölgesinden Parlâmento’ya liberal
üye olarak seçildi. Amerika’da köleliğe karşı çıktı, kadınlara oy hakkı için mücadele verdi. Jamaica’da bir Negro (siyah köle) ayaklanmasını zalimce bastırmış
olan Vali Edward Eyre için ölüm cezası isteyince, kendisi ölüm tehditleri aldı
(Irkçılık konusunda Mill’in görüşleriyle ilgili daha fazla bilgi için 3. bölümdeki
Thomas Carlyle tartışmasına bakınız). 1869’da Kadınların Buyruk Altına Alınması (The Subjection of Women)’nı yayımladı. 1873’te deri iltihaplanmasından
kaynaklanan bir ateşli hastalıktan altmışyedi yaşında öldü ve Harriet’in yanı başına gömüldü. Ölümünün hemen ardından Helen Taylor otobiyografisini yayımladı. Birkaç yıl sonra, 1879’da da Sosyalizm Üzerine Bölümler (Chapters on
Socialism) piyasaya çıktı. Otuzüç ciltlik Toplu Eserleri (Collected Works), 1963
ile 1994 arasında J. M. Robson tarafından derlenerek yayımlandı.
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FAYDACILIK VE JEREMY BENTHAM’IN ACAYİP HÂLİ
İktisadı, Bentham’ın hedonistik kalkülüsünün matematiksel uygulamasına
indirgeme parlak düşüncesinin ürünleri, şimdi artık elimizin altında,
ama netice ne kadar da hayal kırıklığına uğratıcı!
John Maynard Keynes (1951:155)
Mill’ler (baba ve oğul) kendilerinden yaşlı arkadaşları ve ustaları, sosyal
faydacılığın müellifi Jeremy Bentham (1748–1832)’ın büyük hayranı ve takipçisiydiler. Genç Mill Bentham’ın o kadar etkisindeydi ki, Londra’da
Utilitarian Society’yi (Faydacılar Derneği) kurmuş, faydacılığın hayatına bir
amaç kattığını söylemiştir.
Bentham kimdi ve felsefesi neden o kadar cazipti?
Jeremy Bentham, James Mill’in bir kuşak önündeydi. 1748’de
Londra’da bir avukatın oğlu olarak dünyaya geldi. Miras olarak devraldığı
servet kendisine hayatı boyunca hukuk, yasama ve ceza hukuku reformu
üzerinde odaklaşan, kendinden menkul bir düşünür olma imkânı verdi.
Bentham, Adam Smith’i sağlığında tanıyacak kadar yaşlıydı ve esasen
Smith’e Mart 1787’de Milletlerin Zenginliği’nde tefecilik yasalarını eleştirdiği
için onu paylayan uzun bir mektup göndermiştir. “Tefecilik, şayet bir suçsa,
rıza ile işlenmiş bir suçtur” iddiasındaydı Bentham. Sözkonusu mektubu
daha sonra Tefecilik Savunusu (Defense of Usury, 1790)’nun ikinci baskısında yayımladı. Bu, kesinlikle iktisattaki en büyük ironilerden biridir: müdahale yanlısı faydacı biri, piyasa ekonomisinin pîrine, serbest piyasanın erdemleri konusunda ders veriyor (Adam Smith 1987: 386-404).
Bentham faydacılık kavramını 1789’da Ahlâki Değerler ve Yasama İlkelerine Giriş (Introduction to the Principles of Morals and Legislation)’te geliştirdi, “Doğa insanoğlunu iki egemen gücün yönetimine vermiştir, elem ve
haz... İnsanın yegâne amacı hazzı aramak, elemden uzak durmaktır” (1789:
11) diyordu. Bentham’a göre hayattaki mücadele iyi ile kötü ya da akıl ile
duygu arasında değil, haz ile elem arasındaydı. Bu tür bir psikolojik hedonizmi, Avrupa’ya yaptığı seyahatler sırasında keşfetmiş olabilir.

Resim 5.2: Jeremy Bentham (1748 – 1832)
Totaliter rejimlere bir miras mı?
Hulton-Getty Arşivlerinin izniyle basılmıştır.
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Dahası, Bentham’a göre haz-elem denen şey “felisifik kalkülüs” (mutluluk hesaplaması) dediği bir yöntemle rakamlara dökülmeliydi. “Util” denen haz ve acı derecelerini ölçmek için hesaplar yapılabilir, bu yolla haz
utilleri ile elem utilleri birbiriyle karşılaştırılabilirdi. Bentham’ın yöntemini
bugünkü fayda-maliyet analizine benzetebiliriz. Buna göre, bir proje, faydası
maliyetini aşmadığı sürece, gerçekleştirilmeye değmez.
Benthamcı faydacılık modern iktisatta aşırı bireyciliği savunma konusunda “dönüm noktası” olarak kabul edilmektedir. Bu görüşe göre, “kendisini oluşturan bireylerin menfaatlerinin toplamı”nın ötesinde toplum, gerçekte var olmayan bir bütündür (Bell 1996 [1976]: xii). Ancak, aşağıda göreceğimiz gibi Bentham bu bireyci metodolojiyi zamanla terk etmiştir.

ÖNCE DEMOKRATİK REFORM GELDİ
Haz-elem ikilemini geliştirmesinin yanısıra Bentham, yasal reformlara olan
ihtiyaç konusunda da yazmıştır. Toplumun amacı, diye düşünüyordu, “en
büyük mutluluk ilkesi”, yani “en fazla kişinin en büyük mutluluğu” olmalıdır. Toplam toplumsal fayda tüm eylemlerin toplamıydı. Bu yolla ortak
menfaat azamîleştirilebilirdi.
Bentham’ın “en büyük mutluluk” prensibi derhal bir demokratik reform ve genel oy hakkı çağrısı olarak kabul gördü. Her insanın faydası eşit
olarak ölçülecekti. Bentham’ın sisteminde aristokratların bir üstünlüğü
yoktu. Bentham Britanya’nın kolonilerinden vazgeçerek onlara bağımsızlık
vermesi çağrısında bulundu (Mill ise Hindistan’ı bundan hariç tutuyordu).
Bentham’ın demokratik eğilimleri aynı zamanda suçlulara daha insanca
muamele edilmesini, büyük suçların sayısının azaltılmasını ve merkezî polis
teşkilatının kurulmasını teşvik ediyordu. Hayvanlara kötü muamele edilmesine karşı yasalar çıkarılmasını, hatta spor amaçlı balık tutulmasının yasaklanmasını savunuyordu.

... ARDINDAN FAYDACI FAŞİZM
Yine de Bentham’ın kafasında bireysel haklara dair pek bir şey yoktu. Ulusal
talep, eğer vatandaşların çoğunun hazzını maksimumlaştırmak anlamına gelecekse, laissez faire’i terk etmeliydi. Bentham’ın radikalleri fayda tanrısına
tapınıyorlardı, görünmez el tanrısına değil.
Dahası, Bentham azalan verimler yasasını faydaya da uygulayarak, bir
kuruş ekstra gelirin bir zengine, bir yoksula sağlayacağından daha az fayda
sağlayacağını iddia etti. Bentham’ın gelirin azalan marjinal faydası kuramı,
artan oranlı gelir vergisi ve diğer yeniden bölüşüm plânlarının altında yatan
temel varsayım oldu. Gelir, mülkiyet ve bizzat hayat hakkı gibi bireysel hak-
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ları garanti eden bir yasanın var olmaması hâlinde, Bentham’ın dünyası kendisini, diktatörlerin çoğunluk için neyin en iyi olacağına karar verdiği bir
çoğunluk zulmüne ya da daha kötüsü bir totaliter devletçiliğe dönüştürebilirdi. Şayet çoğunluk zenginlere yüksek vergi konmasını tercih ediyorsa, bırakınız öyle olsundu. Eğer çoğunluk Yahudiler, siyahlar ya da Hıristiyanlardan nefret ediyorsa, yapacak bir şey yoktu. Bu halkın iradesiydi! Bir azınlık
grubunun çıkarlarının ve haklarının çiğnenmesi —çoğunluğun çıkarları gözetildiği müddetçe- önemsizdi, sorun değildi. Carlyle ve Dickens gibi
çağdaşları Benthamcı faydacılığı “acımasız, kalpsiz, mekanik, gayrimedenî,
tanrısız ve adî” sıfatlarıyla vasıflandırıyordu (Stafford 1998: 13).
Richard Posner, “Bentham’ın radikal önerileri… Newspeak, Hitler ve
Sovyet Basını tarafından kullanılmış olan totaliter saldırı dilinin tohumlarını
atmıştır” diye eklemektedir (1983: 40).

DENETLEME EVLERİ
Esasen Bentham Yunanca “her şeyi gören” anlamına gelen bir sözcükten türeme Panopticonlardan bir seri inşa edilmesini savunmakla, totaliter bir canavar
yaratmıştı. Aynı zamanda “Denetleme Evleri” denen bu yerler ideal bir toplum ortamı olarak hizmet görebilirdi. Panopticonlar “endüstri evleri, çalışma
yerleri, fakirhaneler, fabrikalar, tımarhaneler, hastaneler ve okullar” olarak tesis
edilebilirdi (Rothbard 1995: 63). Bentham bu ideal toplumun sonuçta İngiliz
nüfusunun beşte üçünün denetimini elinde tutmasını bekliyordu
Bu düzenleme altında, “her şeyi gören” bir denetlemeci, hapishaneleri,
okulları ve fabrikaları gözetleyip sürekli herkesi ispiyonlayabilecektir —ve
Bentham kendisinin de Büyük Denetçi olmasını ummuştur! (Rothbard 1995:
62-64)
Böylece sonunda Jeremy Bentham, laissez faire savunuculuğundan Büyük Birader * savunuculuğuna tam bir U dönüşü yapmıştır. Özgürlük Üzerine’nin yazarı Mill, bu karakterde birine hayranlık duymamalıydı.

ÖLÜMSÜZ BENTHAM: EBEDÎ OLARAK TEŞHİR!
Bentham yalnızca Büyük Denetçi olmak istemekle kalmadı, asla unutulmayan biri olmak da istiyordu. Vasiyetinde alışılmadık bir talep yer alıyordu:
Ölümünden sonra cesedinin mumyalanması ve takipçilerinin toplantılarında
bulundurulması şartıyla, kendisi Londra Üniversitesi’ne büyük miktarda bağışta bulunacaktı.

*

George Orwell’in 1984 adlı meşhur romanında sözettiği, herşeyi gözetleyen ve sıkı bir denetim
altında tutan güç. (Ed.)
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6
MARX ÇILGINLIĞI
İKTİSAT BİLİMİNİ
KARANLIK BİR ÇAĞA HAPSEDİYOR*

Jenny! Ruhlarımızı birbirine kaynak yaparak bir birleştirebilsek,
işte o zaman mağrur bir şekilde eldivenimi dünyanın yüzüne
fırlatırım, işte o zaman bir yaratıcının üstüne basa basa yürürüm!
Karl Marx, nişanlısına (Wilson 1940: 116)
Karl [Marx] modern dünyayı dönüştürecek şeytanî bir eğilime
sahipti.
Saul K. Padover (1978: 1)
Şayet, Adam Smith’in eseri modern iktisadın Genesis’i ** ise, Karl Marx’ınki de
Exodus’udur. *** İskoçyalı filozof bir doğal özgürlük sisteminin büyük yapımcısıysa, Alman devrimci de onun büyük yıkımcısıdır. 1
Bu bölüm için seçilen müzik: Gustav Holst, The Planets’ten “Mars, the Bringer of War.”
Genesis: Başlangıç (Ed.).
***
Exodus: Çıkış (Ed).
*

**

1

Bu giriş cümlesini yazdıktan sonra Marksist John E. Roemer’in de hemen hemen aynı şeyi söylediğini keşfettim. Ona göre, Smith ile Marx arasındaki “temel fark” şudur: “Smith kişinin kendi menfaati peşinde koşmasının herkesin yararına bir sonuç ortaya çıkaracağını iddia ederken, Marx kişisel
menfaat peşinde koşmanın anarşiye, krize ve hatta bizzat özel mülkiyete dayalı sistemin çözülmesine
yol açacağını ileri sürer... Smith bireye rehberlik eden görünmez el’den sözetmektedir, kendi menfaati
peşinde koşan bireyler, öyle bir sonucun ortaya çıkması gibi bir endişe taşımamalarına rağmen, sosyal
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Marx adına işlenen bütün dehşetler bir yana, Alman düşünür bir yüzyıldan
fazla piyasa kapitalizminin ikinci plâna ittiği işçiler ve entellektüellere ilham vermiştir. Malthus ve Ricardo ayrılık tohumları ekmiş olabilir, fakat kapitalizmin
bütünlüğünü sağlayan bağları koparıp, Adam Smith’in doğal özgürlük sisteminin temellerini paramparça eden kişi Karl Marx (1818-83)’tır. [Onun etkisiyle] ticarî sistem artık “masum” (Montesquieu), “karşılıklı yarar sağlayıcı”
(Smith) ya da “tabiî uyumlu” (Say ve Bastiat) olarak görülmüyordu. Artık,
Marx’ın egemenliğinde sözkonusu sistem yabancı, sömürücü ve kendi kendisinin
yıkıcısı olarak resmediliyordu.
Onun dünyadaki silinmez izi, şayet dengesizliğin değilse, parlak bir zekânın
kanıtıdır. Marx’ın bir dâhi olduğu tartışma götürmez —Yunan felsefesi konusunda esaslı bir doktora tezi yaptı; Fransızca, Almanca ve İngilizce’yi akıcı şekilde konuşabilirdi; bilim, edebiyat, sanat ve felsefe konularında gayet aklı başında şeyler konuşabilirdi ve güçlü bir yeni ekonomik düşünme modeli yaratmış
klâsik bir kitap yazdı. Çek defterinin bakiyesini tutturamamasını veya hiçbir işte
dikiş tutturamamış olmasını haydi neyse bir kenara bırakalım. Marksist olmayan
bir biyograf onun için “dehşetli, bilgili, olağanüstü yetenekli bir adam” demektedir (Padover 1978: xvi). Martin Bronfenbrenner ise onu “tüm zamanların en
büyük sosyal bilimcisi” olmaya lâyık görür 2 (1967: 624).

Fotoğraf 6.1: Baş Editör Karl Marx (1818-83)
“Hızla dalıveren, haşin ve vahşî.”
Hulton-Getty Arşivlerinin izniyle basılmıştır.

olarak optimal eylemler gerçekleştirirler; Marksizm’de bunun karşılığı ise, rekabetin demir yumruğu,
işçilerin yoksullaştırılması ve onların, gerçekleşebilir başka (yani, toplumsal veya kamusal mülkiyete
dayalı) bir sistemde olabileceklerinden daha kötü duruma düşmeleridir (Roemer 1998: 2-3).
2
Kişisel olarak, bu şerefi Alman sosyolog Max Weber’in hak ettiğini düşünüyorum. Bkz. 10. Bölüm.
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MARX VE KOMÜNİZM
Ne var ki, İncil’deki Cain gibi, Marx da tarihte bir kara leke olarak lânetlenmiştir.
Adı sonsuza kadar komünizmin karanlık yüzü ile ilişkilendirilecektir. Bir hortlak,
Karl Marx’a sık sık uğramaktadır —Lenin, Stalin, Mao ve Pol Pot ile, bunların rejimleri altında ölen ve ıstırap çeken milyonlarca insan. Apolojistler * ise, komünist
takipçilerinin zulümlerinden Marx’ın sorumlu tutulamayacağını söylemekte, hatta
o rejimlerde ilk ipe veya Gulag’a ** gönderileceklerden biri de Marx olurdu, demektedirler. Belki de öyledir. İyi bir yanı varsa, hayatı boyunca basının sansür edilmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Yine de, Marx olmasaydı, böylesi şiddetli devrimler
ve baskılar olabilir miydi? Marx burjuvaziye karşı bir “terör dönemi”ni desteklememiş miydi? Sert bir eleştirmenin dediği gibi “Marx, belki de gelmiş geçmiş tüm
insanlar içinde, insanlığın ilerlemesi adına en fazla ölüme, sefalete, aşağılanmaya ve
perişanlığa sebep olan kişidir” (Downs 1983: 299).

MARX GENÇLİK FANATİZMİNİ KÖRÜKLÜYOR
Düşünce okulları içinde Marx kadar şiddet ve dinsel hararet doğuran başka bir
iktisatçı (veya düşünür demeliyim) yoktur. Her şeyden önce Marx sadece bir
ekonomist değil, bir hayalperest ve devrimci idoldü. Komünist Manifesto
(1964[1848]’yu okurken, ki 150 yıldan fazla bir zaman önce yazılmıştır, bir insanın o satırlardaki tutkunun gücünü, keskin üslubu ve Marx ile Engels’in sözcüklerindeki hayret verici sadeliği hissetmemesi mümkün değildir.
Marx’ın genç takipçileri kesin inançlı hâline gelirler ve bu Marksizm
müptelâlığından kurtulmaları genellikle yıllarını alır. Robert Heilbroner, Mark
Blaug, Whittaker Chambers ve David Horowitz’e de aynısı oldu. Sovyet komünizminin çökmesinden ve Marksizmin artık öldüğünün varsayılmasından on yıl
sonra, Rollins College’daki öğrencilerim arasında bile bunu gördüm. “Büyük
İktisatçılara Dair İncelemeler” dersimde öğrencilerden, bir iktisatçının yazdığı
bir kitabı okumalarını isterim. Bir öğrencim Komünist Manifesto’yu seçmişti.
Okuduktan sonra bana gelerek heyecanla dedi ki, “İnanılmaz bir şey bu! Kitap
incelemesi ödevimi mutlaka bu kitap üzerine hazırlamalıyım!” Bunu söylerken
her tarafını işaretlediği elindeki kitabı gösteriyordu. Bu açıklanması güç bir
korku ilhamıydı. Derslerimde, Marksgil öğretiyi dengelemek için elimden geleni
yaptım, ama nafile. Çocuk dönmüştü bir kere.
Genç bir devrimcinin, polemikçi Komünist Manifesto’nun şu unutulmaz
satırları tarafından nasıl sürüklenebileceğini kolayca görebiliyorum: “Avrupa’da
*

Apologist: Yazılı veya sözlü olarak bir şahıs veya fikri savunan, haklı çıkaran. (Ed.)
Gulag: Eski Sovyetler Birliği’nde bulunan ve özellikle siyasî muhaliflerin gönderildiği bir çalışma
kampları ağı. (Ed.)
**
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bir hayalet dolaşıyor, Komünizm hayaleti... Bugüne kadar var olmuş bütün toplumların tarihi, sınıf mücadelelerinin tarihidir... Bırakın hâkim sınıflar komünist
devrimden ürpersinler. Proleteryanın, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi
yoktur. Oysa kazanacakları bir dünya var. BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ,
BİRLEŞİN!” (1964[1848]: 62).
New York City’de yaşayan uzatmalı bir Marksist olan Marshall Berman,
gençken kendisinin Marx’ın yazdığı 1844 Ekonomik ve Felsefî Elyazmaları
(Economic and Philosopohical Manuscripts of 1844) adlı kitapla nasıl karşılaştığını anlatır. Bu kitap da onda aynı türden bir fanatik şevk uyandırmıştır. “Kendimi birden soğuk ve sıcak ışıltılar saçan, tatlı, eriyen ve dökülen elbiseler ile
gözyaşları içinde buldum” diyor —ki bunlar Playboy dergisine bakarken veya ilk
kez borsada oynarken olmuyor, Marx’ı okurken oluyor! (Berman 1999: 7).
Birçok bakımdan Marksizm bir yarı-din hâline geldi; sloganlarıyla,
sembolleriyle, pankartlarıyla, marşlarıyla, parti dostluklarıyla, önderleri, şehitleri,
İncilleri ve mutlak hakikatleriyle. “Marx âdeta Tanrı ile konuşmuş bir peygamberin özgüvenine sahipti... O bir şair, peygamber, bir düşünür ve iktisatçı olarak
konuşan bir maneviyatçıydı; onun öğretisi önemsiz olgularla test edilecek bir şey
değil, fakat ahlâkî-dinî bir hakikat olarak alınması gereken bir şeydi... Seçilmiş
Kavmi kölelikten kurtarıp yeni Kudüs’e götürecek adamdı Marx... Marksist veya
komünist olmak, âşık olmak gibi bir şeydir özünde duygusal bir bağlılık vardır”
(Wesson 1976: 29-30,158).

MARX’IN İKTİSADA KATKILARI
Karl Marx kadar öteki disiplinlerle haşır neşir olmuş çok az iktisatçı vardır. Düşünür
Marx vardır, tarihçi Marx, siyaset bilimcisi Marx, sosyolog Marx ve nihayet edebiyat
eleştirmeni Marx. Üretken biriydi ve hemen hemen her konuda durmaksızın, sürekli
yazdı. Marx ve meslektaşı Friedrich Engels’in eserlerinin tam bir derlemesi bugün
bile tamamlanmış değildir. Marx ve onunla ilgili konular üzerine o kadar çok yorum
vardır ki, bunların hepsinden bahsetmek ciltler tutar (İnternette Amazon.com Marx
ve komünizm üzerine 4,000’den fazla maddeye yer verir, ki bu, İsa ve Hristiyanlık
konusunun ardından, ikinci en kabarık listedir). Durum böyle olunca, Marx üzerine
olan bölüm onun ekonomik katkılarıyla sınırlı tutulmak zorundadır. Bu hâlde bile,
iktisatçı Marx konusu kolay hâlledilebilir bir konu değildir.
Marx belki de kendine özgü bir metodolojisi ve uzmanlaşmış dili olan,
kendi düşünce ekolünü kurmuş ilk kayda değer iktisatçıdır. Klâsik eseri Kapital
(Capital) (1976 [1867])’de kendi ekolünü ortaya koyarken, kendi sistemini
(aralarında Adam Smith, J. -B. Say ve David Ricardo’nun da bulunduğu) laissez
faire taraftarlarıyla karşılaştırır. Laissez faire’i “klâsik okul” olarak adlandıran kişi
Marx’tır. İktisada Marksist bir yaklaşım geliştirirken kendi terminolojisini de geliştirmiştir: artık değer, yeniden üretim, burjuvazi ve proleterya, tarihsel mater150
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yalizm, vulgar ekonomi, tekel kapitalizmi ve benzeri kavramlar. “Kapitalizm” terimini keşfeden odur. Marx’tan sonra iktisat hiçbir zaman artık eskisi gibi olmamıştır. Bugün fizik veya matematikte olduğunun aksine, iktisadın evrensel kabul
gören bir makro modeli yoktur, birbiriyle çatışan iktisat okulları vardır.

İLK EĞİTİMİ: MARX’IN İÇ ÇELİŞKİLERİ
Kimdi bu Alman filozof? İktisatta Adam Smith’in klâsik modeline meydan
okuyabilecek böylesi güçlü bir modeli, böylesi bir tutku ve bağlılığı ortaya kim
koyabilmişti?
Karl Heinrich Marx, 5 Mayıs 1818’de Prusya’nın Ren bölgesinde bulunan
Almanya’nın en eski kasabası Trier’da, şirin bir evde doğdu.
Marx beşikten mezara kadar çelişkilerle dolu bir insandır. Küçük burjuvaziye karşı ayaklanmış, ama burjuva bir ailede büyümüştür. Nispeten hâli vakti
yerinde bir hanede doğmuş, ama yetişkin hayatının büyük bölümünü perişan bir
yoksulluk içinde geçirmiştir. Kapitalizmin teknolojik ve maddî gelişmelerini yüceltmiş, ama kapitalist toplumu lânetlemiştir. Çalışan insana kendisini yakın hissetmiş, ama hiçbir işte dikiş tutturamamış, yetişkin hayatında bir fabrikayı bir
defa olsun ziyaret etmemiştir. Annesi, “Karl kapital hakkında yazacağına keşke
kapital kazansaydı!” diye dert yanmıştır (Padover 1978: 344).
Marx kendi karşıtlarına anti-Semitik hakaretamiz sözlerle hitap etmiştir, ama
kendisi de hem ana, hem baba tarafından Yahudidir (sayfa 150’deki “Marx: AntiSemitik Bir Yahudi mi?” başlıklı kutuya bakınız). Çocuklarının üzerine titremiş,
ama yetersiz beslenme ve hastalıktan erken ölümlerine şahit olmuş, veya onları intihara sürüklemiştir. Marx kapitalist sistemdeki sömürünün kötülüklerini protesto
etmiş, buna rağmen, bir biyografın dediğine göre, “çevresindeki herkesi —karısı,
çocukları, metresi ve arkadaşları— merhametsizce sömürmüştür, ki bu çok daha
kötüdür, zira kasıtlı ve hesaplanmış bir şeydir” (Payne, 1968: 12). Paul Samuelson
buna şunu ekler: “Marx centilmen bir baba ve kocaydı; ama o aynı zamanda huysuz, sert ve egoist bir görgüsüzdü” (Samuelson 1967: 616). Özetle, Marx, yüksek
sesle kapitalizmin iç çelişkilerine atıp tutardı, ama bizzat kendisi bitmek bilmeyen
iç çelişkiler tarafından kuşatılmış biriydi.

MARX’IN HRİSTİYAN İNANCI
En şaşırtıcı ironi de —dinin en büyük düşmanlarından biri olarak bilinen— Karl
Marx’ın, atalarının pek çoğunun Yahudi din adamı olmasına rağmen, kendisinin
bir Hristiyan olarak büyütülmüş olmasıdır.
Babası, Heinrich Marx, hâli vakti yerinde bir Yahudi avukat olabilmek için
üstesinden gelinmez engelleri aşmıştır. 1816’da Yahudilerin hukukla iştigal etmesini yasaklayan yeni bir Prusya yasasıyla karşılaşınca, Yahudilikten Lutheryen
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dinine dönmüştür. Annesi, Henrietta Pressborch, bir Yahudi din adamının kızıdır, ama o da Hristiyanlığa dönmeyi sosyal açıdan faydalı bulmuştur.
Dokuz çocuklu bir ailenin hayatta kalan en büyük erkek çocuğu olan Karl,
Hristiyan olarak vaftiz edilmiş ve liseye devam ederken Hristiyan hayatı üstüne
birçok yazı yazmıştır. Lise son sınıftayken Karl, “İman Edenlerin İsa ile Birleşmesi” başlıklı, “Tanrı tarafından reddedilme korkusu” anlamında “yabancılaşma”dan bahseden bir makale kaleme almıştır. Genesis’te barış içindeki cennetten, The Revelation of St.John’nda da (Aziz John Vahyi) korkunç mahvoluş hikâyesinden âdeta büyülenmiştir. İncil’in bu ilk ve son bölümleri, daha sonra
Marx’ın yabancılaşma, sınıf mücadelesi, burjuva toplumunun devrim yoluyla altüst edilmesi ve devletsiz, sınıfsız altın çağ türü bir barış ve refah döneminin yücelikleri gibi öğretilerini formüle etmesinde etkili olmuştur. Onun proleteryanın
zaferi görüşü, Hristiyan Mesihliği konusundaki bu ilk dönem eğitiminden geliyor olabilir. Her şeyden önce o bir altın çağ komünistiydi.
Marx’ın dogmalarının pek çoğu orijinal değildir. Onları İncil’den alıyor ve
kendi amacına uygun düşecek biçimde değiştirip çarpıtıyordu. Biyograf Robert
Payne’in işaret ettiği gibi, “[Marx] Hristiyanlığa sırtını dönünce, bu kez aynı dinsel tutkuyu ve yabancılaşma dehşetini sosyal adalet fikrine katıyordu” (1968:42).

MARX: ANTİ-SEMİTİK BİR YAHUDİ Mİ?
Yahudi tahammül edilmez hâle gelir.
Karl Marx, “Yahudi Sorunu Üzerine”
Marx kendinden nefret eden bir Yahudi olmakla suçlanagelmiştir. Yahudi
ana-babadan doğmuş, ancak hayatı boyunca anti-Semitik olmuştur. 1843’te
yayımlanmış “Yahudi Sorunu Üzerine” adlı bir makalesinde, Marx o zamanın Avrupa’sında yaygın anti-Yahudi düşünceler dile getirmiştir. Kullandığı
dil, kincidir: “Yahudinin dünyevî kültü kimdir? Schacher. Onun dünyevî
Tanrısı nedir? Para!… Para, İsrail’in, öteki bütün tanrılardan önce gelen, kıskanç tanrısıdır. Para insanlığın tüm ilâhlarını alçaltır, onları birer metaya
dönüştürür... Yahudilik dininde soyut olarak içerilen şey, teoriyi, sanatı, tarihi hor görmedir” (Padover 1978: 169).
Marx’ın ırkçı hakaretleri hiç dinmek bilmemiş, 1843’te Yahudilere yapmış olduğu karalamayı hiçbir zaman geri almamıştır. “Aksine” diyor biyograf Saul Padover, “onlara karşı hayat boyu devam eden bir düşmanlık besledi... Mektupları anti-Semitik imalar, karikatürler ve kaba, hakaretamiz
sözlerle doludur: “Levy’nin Yahudi burnu”, “tefeciler”, “Yahudi tohumu”,
“zenci-Yahudi”, vb. Belki de Almanca Selbsthass [öz-nefret] kavramıyla açıklanabilecek nedenlerle, Marx’ın Yahudilere karşı duyduğu nefret, ne zamanın
ne de tecrübenin ruhundan silebildiği bir urdu” (Padover 1978: 171).
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7
TUNA’NIN SÜRPRİZLERİ:
MENGER VE AVUSTURYALILAR AKINTIYI
TERSİNE ÇEVİRİYORLAR*

Ricardo’nun İlkeler’inden bu yana hiçbir kitap, iktisadın
gelişmesi üzerinde Menger’in Grundsätze’ı kadar büyük bir
etkiye sahip olmadı.
Knut Wicksell (1958: 191)
Menger, Ricardocu teoriyi mağlûp eden adamdır... Menger’in
değer, fiyat ve bölüşüm teorisi şimdiye kadar sahip
olduklarımızın en iyisidir.
Joseph Schumpeter (1951: 86)

Karl Marx bir şeyde haklıydı: Sanayi devriminin devasa güçleri Batı dünyasını
tarihte hiç görülmemiş yeni bir refah dönemine sıçratmıştı. “İlk sanayileşen
ülke”nin merkezi olan Londra’da yaşayan Alman filozof, endüstriyel kapitalizmin muazzam gücünün ondokuzuncu yüzyılda Britanya’dan Almanya’ya, oradan ABD’ye yayılabileceğini ister istemez fark etmişti. Bununla birlikte, Marx
önemli bir olayı gözden kaçırıyordu: Bütün ekonomik sınıfların —kapitalistler,
*

Bu bölüm için seçilen müzik: Johann Straus, Jr., “The Emperor’s Waltz”
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toprak sahipleri ve işçiler— maddî koşullarında iyileşme meydana gelmişti. Ortalama reel ücretin yılda sadece yüzde 1 oranında arttığı tahmin ediliyordu, ancak,
Marx’ın yaşadığı dönemde bu önemli bir kazançtı. İktisat tarihçisi Rondo
Cameron, “Britanyalıların kişi başına reel gelirlerinde 1850 ile 1914 arasında
kabaca 2.5 katlık bir artış olduğu, gelir dağılımının az da olsa daha eşit hâle geldiği, korkunç yoksulluk yaşayan nüfus oranının düştüğü ve Britanyalıların
1914’te Avrupa’daki en yüksek yaşama standardına sahip olduğu”, sonucuna
varmaktadır (Cameron 1997: 228).
ABD ondokuzuncu yüzyılda daha da hızlı bir ekonomik büyüme yaşamıştır. Cameron’a göre, 1776 ile İç Savaş arasında kişi başına ortalama gelir, nüfus
yaklaşık on kat arttığı hâlde, en az ikiye katlanmıştır. 1870’lere gelindiğinde,
ABD yeryüzündeki en zengin ülke olmuştu (Cameron 1997: 228).
1883’te Marx öldüğü zaman, Malthus-Ricardo-Marx’ın “geçimlik ücret”
tezinin tümüyle yanlış olduğunu gösteren çok sayıda kanıt vardı. Adam Smith’in
iyimser evrensel refah sistemi tekrar itibar kazanıyordu.

İKTİSAT BÜYÜK BİR ENGELLE KARŞI KARŞIYA
Ne var ki, endüstriyel ekonomi gelişme kaydederken, iktisat teorisi bir çıkmaza
girmişti. Adam Smith ekonomik özgürlüğün ve sınırlı devletin bolluk ve yaygın
bir refah sağlayacağını fark etmişti; ancak Smith, tüketicilerin ve üreticilerin
daha yüksek bir hayat standardı sağlamak için fiyat sistemi yoluyla nasıl
çalıştıklarını açıklayan, (işbölümü dışında) sağlam bir teorik çerçeveye sahip değildi. Ricardo, Mill ve klâsik okul tüketim mallarının, ticarî malların ve emeğin
fiyatı için bir üretim-maliyeti esası geliştirdiler. Fakat böyle yapmakla Marksist
iktisadın tutsağı hâline geldiler. [Buna göre] eğer kârlar ve rantlar artıyorsa, ancak işçi ücretleri pahasına artıyordu. Sınıf çatışması kaçınılmaz biçimde ortaya
çıkınca, Smithgil evrensel refah dünyası ve çıkarların ahengi parçalanmış oldu.
Klâsik iktisatçılar “üretim” ve “bölüşüm” sorunlarını talihsiz bir şekilde ayrı tutmuşlardı; bu da, daha önce işaret ettiğimiz gibi, yeniden bölüşüm, millîleştirme
ve devlet eliyle merkezî plânlama gibi sosyalist ideallere cephane sağlamış oluyordu.
İktisat bir bilim olarak İngiltere’de durgunluğa girmişti. John Stuart Mill
İlkeler’inde mağrur bir şekilde “Değer kanunlarında bugünkü veya gelecekteki
herhangi bir yazar için çözülecek herhangi bir şeyin kalmamış olması mutluluk
vericidir, bu konudaki teori tamamlanmıştır” diye ilân ediyordu (Black vd.
1973: 181). Klâsik iktisat Fransa’da gözden düşmüştü. Meslek öyle düşük bir
noktaya ulaşmıştı ki, Marx’ın anavatanı Almanya’daki profesörler, ekonomik teori diye bir şeyin var olduğu düşüncesini reddediyorlardı. “Tarihçi Okulun şiddetli saldırıları altında” diye yazan Friedrich Hayek’e göre, “sadece klâsik
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doktrinler bütünüyle terk edilmiyor, aynı zamanda teorik analize yönelik herhangi bir teşebbüse de derin bir güvensizlikle bakılıyordu” (1976: 13).
Eğer kapitalizm hayatta kalmak ve başarılı olmak zorundaysa, iktisat teorisinde çığır açacak yeni bir epistemolojiye gerek vardı. İktisat yeni bir güdüye,
bütün sınıfların —toprak sahipleri, kapitalistler ve işçiler— nasıl kazançlı çıkacağı ve bütün tüketicilerin nasıl yararlanacağını açıklayan genel bir teoriye, fena
hâlde ihtiyaç duyuyordu. Fakat bu nereden gelecekti?

ÜÇ İKTİSATÇI NEREDEYSE EŞ-ZAMANLI OLARAK
OLAĞANÜSTÜ BİR KEŞİFTE BULUNUYORLAR
İktisadın tarihinde belirli yılların nasıl dikkat çektiğine, bir dizi olayın hepsinin nasıl aynı zamanda meydana geldiğine işaret etmiştik (Bağımsızlık Bildirgesi’nin ilânı
ile Milletlerin Zenginliği’nin yayımının gerçekleştiği 1776 yılı; Avrupa’daki devrimlerin ve Komünist Manifesto’nun ilân edildiği 1848 yılı gibi). 1870’lerin başı —
özellikle 1871— benzer bir zaman olup, üç iktisatçının birbirinden bağımsız olarak marjinal fayda ilkesini keşfettiği ve “neoklâsik” marjinalist devrimi başlattığı bir
dönemi işaretlemektedir. Fiyatların ve maliyetlerin nihaî tüketici talebi ve tüketicilerin göreli marjinal faydaları tarafından belirlendiği düşüncesi, modern iktisadın
evriminde eksik olan son kayda değer halkaydı. Bunun keşfedilmesi, Adam
Smith’den John Stuart Mill’e kadar klâsik iktisatçıları hüsrana uğratmış olan “değer paradoksu”nu çözdü. Bu, Marksist iktisadın da mahvolmasının nedeniydi.
Marjinal fayda devrimi, can çekişen bir bilimi yeniden ayağa kaldırmıştı.
İktisatçı olmak için heyecan verici bir zamandı artık.
Bu iktisatçılar kimlerdi? Britanya’dan William Stanley Jevons (1835-82),
Fransa’dan Léon Walras (1834-1910) ve Avusturya’dan Carl Menger (18401921). Gerçi, Hermann Gossen, Samuel Longfield, Antoine Cournot ve Jules
Dupuit gibi birkaç selefin daha önce marjinal fayda ilkelerini kullandıkları doğrudur; ancak bu üçünün birlikte ortaya çıkışına kadar marjinal faydanın geniş
çapta tanınması ve meslekte benimsenmesi sözkonusu değildi.1 Marjinal devrime
şahit olmuş olan İsveçli iktisatçı Knut Wicksell bunu “beklenmedik bir sürpriz”
olarak tarif etmiştir (1958: 186).

1

Auburn iktisatçıları Robert Ekelund, Jr. ve Robert Hébert, Fransız mühendis Jules Dupuit’nin
(1842-1942) marjinal fayda teorisi dahil modern mikro iktisadın son selefi olduğunu ileri sürmektedirler. Bkz. Ekelund ve Hébert (2000). Bu yazarlar, Dupuit’nin katkılarının, esas itibariyle
mühendislere yönelik yazdığı için, geniş ölçüde gözardı edildiğine işaret etmektedirler.
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MARJİNALİST DEVRİM NE ANLAM İFADE EDİYORDU?
Gerçi Jevons 1862’de başlıca düşünceleri üzerine bir konferans vermişti; ancak
hem Menger hem de Jevons yeni teorilerini 1871’de yayımladılar. Menger
Grundsätze der Volkswirtschaftslehre’sini (daha sonra İktisadın İlkeleri (1976 [1871])
olarak çevrildi) ve Jevons Politik İktisat Teorisi’ni yayımladı. Birkaç yıl sonra,
1874’te ve 1877’de, Walras iki ciltlik Saf İktisadın Unsurları’nı yayımladı. Hepsi
birlikte, “neoklâsik” iktisat olarak adlandırılan okulu geliştirdiler. Bu okul, Adam
Smith’in orijinal çalışması laissez faire refah modeli ile marjinal değer teorisini
birleştirdi. Bir sonraki nesilde marjinal devrim iktisat mesleğini silip süpürerek,
Ricardocu çerçevenin yerine yeni bir ortodoksiyi büyük oranda ikame etmiş oldu.
Gerçi, 1930’lardaki Keynezyen devrim kadar hızlı olmasa da, 1870’lerin
marjinalist devrimi de iktisat mesleğini, bir sonraki nesil boyunca aynı düzeyde
mutabakat ve güçle etkisi altına aldı. Marjinal devrimin bu üçlüsü —Jevons,
Walras ve Menger— objektif maliyet-temelli değer teorilerini reddettiler ve bunun
yerine iktisada yeni yaklaşımın temel taşı olan subjektif fayda ilkesi ve tüketici talebi üzerinde yoğunlaştılar. Bireylerin, gerçek dünyada tercihler ve değerler temelinde seçimler yaptığına işaret ettiler. J. -B. Say gibi onlar da, üretim veya emeğin
hiçbir miktarının ürüne bir değer katmadığını fark ettiler. Değer, bireysel kullanıcıların subjektif değerlendirmelerinden meydana gelmekteydi. Kısacası, üreticilerin
bir ürünü üretmek için üretken kaynakları istihdam etmeden önce, talebin yeterince yüksek olması gerekiyordu. Talep daima arzın yerini almalıydı.
Marjinalistler hatta bir adım daha ileri giderek, uzun dönemde bağımsız arz
eğrisi diye bir şeyin olmadığını ileri sürdüler; arz sonuçta nihaî talep tarafından
belirlenir. Örneğin, eğer talep eğrisi ileri doğru kayarsa, yeni kaynakların bu endüstriye girişi ile er geç yeni bir arz (maliyet) çizelgesi, * meydana gelir. Yirminci
yüzyılın başlarında marjinalist devrimin en güçlü taraftarlarından birisi olan
Philip Wicksteed’in ifade ettiği gibi, “üretim maliyeti talep çizelgesiyle eşgüdümlüdür” (1933: 812). Avusturyalılar, maliyetin vazgeçilen alternatiflerden
başka bir şey olmadığını gösterdiler.

ÜRETİM VE BÖLÜŞÜM BİR KEZ DAHA BİRBİRİYLE
İLİŞKİLENDİRİLDİ
İktisattaki bu ilerleme çerçevesinde yeni bir iktisatçı kuşağı, üretim ve bölüşümün yeniden birbiriyle ilişkilendirilebileceğini keşfetmiş oldu. Tüketicilerin talepleri sonuçta tüketim mallarının nihaî fiyatlarını belirlemekte, bu da üretken
faaliyetin yönünü tayin etmektedir. Nihaî talep, o süreçte birlikte çalışan üretim
faktörlerinin fiyatlarını (ücretler, rantlar ve kârlar), üretim sürecine kattıkları de*

Arz Çizelgesi: Hangi fiyattan üreticilerin ne kadar mal satmak istediklerini gösteren tablo (Ed.).
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ASKERİ MAREŞAL YAPMAK:*
BİLİMSEL İKTİSAT RÜŞTÜNÜ
KAZANIYOR**

Marjinal devrimin başarısı, ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde iktisadın profesyonelleşmesi ile çok yakından ilişkilidir.
Mark Blaug (Black vd. 1973: 14)
Sübjektif fayda ve marjinal analiz ilkelerinin keşfi, Marksistlere ve sosyalistlere
karşı güçlü bir entelektüel donanım sağlamıştır. Ondokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden sonra, politik iktisat disiplini, artık hiç eskisi gibi olmadı. Kendisine
özgü analiz araçları, sistematik kanunlar ve nicel analizle hızla gelişen bir bilim
oldu. İktisatçılar, bir zamanlar teolojinin, felsefenin ve hukukun nüfuz sahasında
olan politik iktisadın, matematik ve fiziğin mantık ve kesinliğini taşıyan yeni bir
bilim olabileceğini umdular. Carlyle’ın iğneleyici bir şekilde “kasvetli bilim” olarak adlandırdığı alanı bu yükten kurtarma ve daha formel bir objektif disiplin ile
ikame etme zamanıydı.

*

Orijinali “Marshalling the Troops” olan bu ifadeyle yazar, neoklâsik iktisadın öncülerinden Alfred
Marshall ile askerî bir terim olan mareşallik arasındaki kelime benzerliğinden yola çıkarak bir
alegorizm yapmaktadır. Askerin mareşal olması ifadesi, Marshall ile bilimsel iktisadın olgunlaşmasını
ifade etmektedir. (Ed.)
**
Bu bölüm için seçilen müzik: Peder I. Tchaikovsky, Symhony No. 6, Pathétique, third movement,
“Alegro Molto Vivace”
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POLİTİK İKTİSATTAN, İKTİSADA
Bu devrimsel değişimin başlıca iktisatçısı, Cambridge’in ünlü profesörü Alfred
Marshall (1842-1924)’dır. Marshall, bu dönüşümü yansıtacak fevkalâde bir şey
yaptı. Kendi ders kitabının adını İktisadın İlkeleri (Principles of Economics)
koyarak, disiplinin “politik iktisat” olan adını “iktisat” olarak değiştirmek suretiyle, iktisadın fizik, matematik veya diğer kesin bilgilere dayanan alanlar kadar
biçimsel bir bilim olduğunun işaretini vermiştir (aşağıdaki kutuya bakınız).
Bundan başka, ekonominin politikadan çok, doğa kanunu tarafından yönetildiğini teslim ediyordu. Marshall’ın 1890’da yayımlanmış iktisatta çığır açan kitabı,
arz ve talep grafikleri, matematik formüller, talep “esnekliğinin” nicel ölçümleri
ve fizikten, mühendislikten, biyolojiden ödünç alınan diğer terimler ortaya koymuştur. Çok geçmeden fiziksel bilimlerden adapte edilen birçok terim —denge
ve dengesizlik, statik ve dinamik, paranın dolaşım hızı, enflâsyon ve friksiyonel
işsizlik— standart kullanım malzemesi hâline gelmiştir. Marshall son tahlilde
“İktisatçının Kâbesi ekonomik dinamiklerden ziyade ekonomik biyolojide yatar”
diye düşünüyordu (Marshall 1920: xx). Yaşamının ileriki yıllarında Marshall,
iktisadî davranış konusunda hâlâ büyük ölçüde cahil olduğumuzu ima eder biçimde, ekonomiyi doğal bilimleştirme (scientize) girişiminden pişman olacaktır,
ancak ok yaydan çıkmıştır bir kere (Schumpeter 1951: 109). 1
Bu gelişmelere uygun olarak, Marshall’ın İlkeler’i sonraki kırk yılda mesleğe
hâkim olmaya devam etti ve sekizinci baskısını yaptı.

NE! PLUTOLOJİ Mİ ÇALIŞIYORSUN?
İktisat başlangıçta “politik iktisat” olarak adlandırılırdı, bu ideolojik bir dogmadan ötürü değildi; onu “aile ekonomisi”nden ayırdetmek içindi. Politik
iktisat “toplumun” veya “devletin iktisadı” anlamına geliyordu.
Ondokuzuncu yüzyılın sonlarında, sıkıntılı bir isim olan “politik iktisat”ı, daha çağdaş ve bilimsel olarak daha doğru olan bir kavram ile değiştirmek yönünde güçlü bir eğilim vardı. Yazarlar birçok seçenek önerdiler:
“servetbilim” (plutoloji), “ergonomi” (ergonomy), “ticaretbilim, spekülâtif
ticarî ve parasal faaliyetler bilimi”(chrematistics), “piyasa teorisi veya
ticaretbilim” (catallactics) ve “optimalite” (ophelimity). Marshall ve diğer
profesörler “iktisat”ı tercih ettiler. Niçin?

1

Paul Samuelson 1971 Nobel konuşmasında yakınmasını şöyle dile getiriyordu: "Fiziğin kavramları
ile ekonominin kavramları arasında zoraki paralellikler kurmaya çalışan bir iktisatçı veya emekli bir
mühendise sahip olmaktan daha acıklı bir şey yoktur" (1970: 8). Marshall hemen hemen aynı şeyi
söylüyordu: “Fakat elbette, iktisat kesinlik ifade eden fiziksel bilimlerle karşılaştırılamaz; çünkü
iktisat insan doğasının sürekli değişen ve pek açık olmayan güçleri ile uğraşır” (1920: 14). Ne var ki,
sözkonusu benzetme bu gün bile hâlâ devam etmektedir.
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W. Stanley Jevons bunun nedenini şöyle özetlemiştir: “Ben, bizim Bilimimizin eski iki-kelimeli sıkıntılı adını, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde
ıskartaya çıkarma düşüncesine katkıda bulunamıyorum... Fakat, İktisattan
(Economics) daha iyi bir şeye niçin ihtiyaç duyalım? Bu terim, eski terimle
daha yakın ilişkili ve daha aşina olmasının yanısıra, mükemmel bir şekilde
Matematik (Mathematics), Etik (Ethics). Estetik (Aesthetics) ve diğer çeşitli
bilim dallarının isimlerine de benzerlik göstermektedir. Ve bundan başka,
Aristo’dan bu yana kullanılagelme avantajına da sahiptir... Bu nedenle,
İktisad’ın bir bilimin kabul edilmiş ismi olacağı ümit edilir. Bu bilimi, Fransız İktisatçıları yaklaşık yüzyıl önce ekonomi bilimi (la science economique)
olarak biliyordu (Jevons 1965 [1871]: xiv-xv).
Öyleyse, Jevons kendi kitabına hangi ismi verdi? Politik İktisat Teorisi!
(The Theory of Political Economy). Gerçekten, kitabın ilk baskısı “politik
iktisat” hâlen rağbetteyken, 1871 yılında yapıldı. Jevons yukarıdaki yorumları 1879’daki ikinci baskıda yazdı ve ekledi “metin içinde yeni ismi [iktisat]
kullanılmakla birlikte, açıkçası kitabın kapak sayfasını değiştirmek arzulanmadı” (Jevons 1965: xv).

EKONOMİ BİLİMİ AYRI BİR DİSİPLİN HÂLİNE GELİYOR
Marshall’ın kitabını kuşatan dönem, ekonomi biliminde yeni esasların ortaya çıktığı bir dönemdi. Resmî birlikler kuruldu —Amerikan Ekonomi Cemiyeti
(American Economic Association) 1885’te, İngiliz Ekonomi Cemiyeti (British
Economic Association) 1890’da (daha sonra 1902’de adı Kraliyet Ekonomi
Cemiyeti ‘Royal Economic Society’ olarak değişti) kuruldu. Dergiler çıktı —
Harvard’da 1887’de Quarterly Journal of Economics, Cambridge’de 1891’de
Economic Journal ve Chicago’da 1892’de Journal of Political Economy (Fransa’da
1841’den beri Journal des Economistes yayımlanıyordu). 1894’te Macmillan üç
ciltlik meşhur Palgrave’s Dictionary of Political Economy’yi yayımladı. Bu yayında,
iktisatçı Henry Sidgwick, “iktisat” teriminin “politik iktisat” kavramı yerine “son
zamanlarda, bir bilimin adı olarak giderek daha fazla tercih edilen bir alternatif”
olduğuna işaret etmektedir (1926: 678). Yeni yüzyıl başladığında, büyük üniversiteler, hukuk, matematik ve siyaset biliminden ayrı olarak iktisat bölümlerini
kurmuş ve bu alanda dereceler vermeye başlamışlardı. Bu, Marshall’ın en çok arzuladığı hayallerinden biriydi. 1895’te Londra İktisat Okulu (London School of
Economics ‘LSE’) kuruldu; bu okul kendini tamamen ekonomik araştırmalara
hasretmişti (Bkz. Sayfa 217’deki kutu).
Kısacası, Adam Smith Milletlerin Zenginliği adlı eserinde “Newtoncu” yöntemden bahsetmiş olmasına rağmen, iktisadın gerçek bir bilim ve ayrı bir disiplin hâline gelmesi için bir yüzyıl daha beklemek gerekecekti.
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JEVONS’IN ETKİSİ
Alfred Marshall, iktisadı bir bilim olarak kurma girişiminde ilk sıradaydı, fakat
Marshall’ın öyküsünden söz etmek için, ilk önce daha yaşlı İngiliz meslektaşı
William Stanley Jevons (1835-1882)’ın muazzam etkisi anlatılmalıdır.
Jevons, yedinci bölümde işaret ettiğimiz gibi, marjinalist devrimin
kurucularından biridir. Marshall kendisine pek itibar etmeyecek olsa da, Jevons,
matematiksel ve kantitatif çalışmaları ile bilinmektedir ve indeks sayıları tekniğine öncülük etmiştir.

KADER DUYGUSUNA SAHİP HARİKA BİR ÇOCUK
Jevons sadece kırk-altı yıllık kısa bir ömür sürmesine rağmen, renkli ve parlak bir
kariyer yapmıştır. 1835 yılında Liverpol’da bir mühendis ve demir tüccarının
oğlu olarak doğmuştur. Genç Jevons onaltı yaşında Londra’da University
College’a girmiş, biyoloji ve botanik okumuştur.

Fotoğraf 8.1: William Stanley Jevons (1835-82)
“John Stuart Mill, Adam Smith veya Aristo...
kim olursa olsun bunlara itaati protesto ediyorum”
Mark Blaug’un izniyle.

Başına buyruk bir genç olan Jevons, gelecekte yapacağı işle ilgili olarak ta o
zaman karar vermiş biriydi. Kız kardeşine, hayatta yerine getireceği özel bir
“misyon”u olduğunu söylemişti. Jevons’ın kavrayışı “insanların veya yazarların
çoğundan daha derindi” (Black 1973: 18). Jevons daha sonra şöyle yazmıştır:
“John Stuart Mill, Adam Smith veya Aristo... hangisi olursa olsun bunlara itaati
protesto ediyorum” (Jevons 1965 [1870]: 261). Jevons’ın ebeveyni
Üniteryendi *, topluma aykırı düşen tutumunu belki bu durum açıklayabilir. Gariptir, hayatı boyunca bir müzik tutkunu oldu; Wagner’in “deneysel” müziğine
*

Teslis inancını kabul etmeyen, İsa’nın bir Tanrı değil, bir insan olarak kabul edilmesi gerektiğini
savunan Hristiyan mezhebi. (Ed.)
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kendini kaptırmıştı. “Jevons’ın kendi yetenek ve özgünlüğüne dair kanaati,
Wagner’inkiyle neredeyse tamamen paraleldi” (Ekelund ve Hébert 1990: 354).
Stanley, babasının işleri bozulunca, akademik çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Sydney’de Avustralya Nanesi konusunda çalışmak üzere analist olarak görev aldı. Avustralya’da beş yıl geçirdi (1853-58), meteoroloji ve demiryolu fiyatlaması ile ilgili yazılar yazdı. İngiltere’ye döndükten sonra, University
College’da 1860’ta lisans (B.A.) ve 1862’de yüksek lisans (M.A.) dereceleri elde
etti.
Henüz olgunlaşmamış marjinal fayda teorisini ilk ortaya attığında henüz
1860’ların başıydı. Bulgularını 1862 yılında yayımladığı zaman sadece yirmiyedi
yaşındaydı. 2 1870’e gelindiğinde klâsik değer teorisinden tam bir kopuş zamanının geldiğini hissetti. Mevcut gidişatta bir kırılmaya neden olan çalışmasını telâşla yazdı (Politik İktisat Teorisi). Bu kitap 1871’de Macmillan tarafından yayımlandı.
Jevons, Owens College’da (şimdiki adı Manchester Üniversitesi) hocalık
yaptı. Kömür Sorunu (1865) ve Politik İktisat Teorisi (1865) kitaplarını yazarak
kazandığı ünün sonucu olarak, 1876 yılında Londra’da, University College’da
politik iktisat kürsüsünün başına getirildi.

ÜNLÜ LONDRA İKTİSAT OKULUNUN TUHAF KÖKENLERİ:
FABİYEN SOSYALİSTLERİNİN HAYALİ GERİ TEPİYOR!
Önyargısız iktisat araştırmalarının sosyalizme götürmesi gerektiğine
öylesine inanmışlardı ki.
F. A. Hayek (1994: 81)
1895 yılında kurulan Londra İktisat Okulu (LSE), dünyadaki en prestijli
okullardan biri olarak kabul edilir. Birçok ünlü insanın bu okulla ilişkisi olmuştur: oyun yazarı George Bernard Shaw, sosyalist Harold Laski, Nobel
ödüllü Friedrich A. Hayek ve rock-and-roll yıldızı, şarkıcı Mick Jagger (öğrenci olarak).
LSE, Fabiyen Cemiyetinin önde gelen üyeleri tarafından kurulmuştu,
hepsi sosyalistti —Sidney ve Beatrice Webb ve yüzyılın en yetenekli oyun yazarı, Bernard Shaw. Fabiyen Cemiyeti 1880’lerin ortalarında burjuva
entellektüellerini sosyalizmin erdemlerine ikna etmek için kuruldu. Cemiyet,

2

1 Haziran 1860'ta erkek kardeşine şöyle yazıyordu: “Son birkaç ayda çok şükür ortaya çıkardığım
şey hiç kuşkum yok, doğru Ekonomi Teorisidir, o kadar bütüncül ve tutarlı oldu ki, bu konuyla ilgili
diğer kitapları öfkelenmeden okuyamıyorum” (Wicksteed 1933: 1).
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Quintos Fabius Maximus’un adını almıştır. Maximus, Hannibal ile burun buruna savaşmayı reddederek yenilgiden kurtulan Romalı bir generaldi. Fabiyen
sosyalistleri, Marksistlerin devrimci yöntemlerini reddetmişler; bunun yerine
Batının siyasî partilerine ve kurumlarına sızarak, fikirlerini aşılamak suretiyle
aynı amaçlara ulaşmaya çabalamışlardır. Bu dolaylı tedricî yaklaşım, yirminci
yüzyıl Britanya’sında son derece başarılı olmuştur: ülkede yüksek düzeyde
millîleştirme ve refah devleti tecrübesi yaşanmıştır. Sidney Webb 1906’da
İngiliz İşçi Partisi’ni kurmuştur.

Kalem ve mürekkep rötuşlaması, bir fotoğraf çoğaltmasından alınmadır. Ressam, William
Discount.
Şekil 8.1 Fabiyen Pencere
Kaynak: (Dobbs 1964). Veritas Vakfının izniyle.

FABİYEN PENCERE: KOYUN POSTUNA BÜRÜNMÜŞ KURT!
George Bernard Shaw, Fabiyen pencere olarak bilinen Fabiyen Cemiyetinin amaçlarını temsil eden bir renkli cam pencere çizmiştir. Bu pencere.
Şekil 8.1’de görüldüğü gibi, çekiç kullanan iki figür G. B. Shaw ve Sidney
Webb’dir. Körüğü Fabiyen cemiyetinin sekreteri E. R. Pease çalıştırmaktadır. Parmağıyla nanik yapan H.G.Wells’dir. Wells, Fabiyenleri terk etmiş ve
onları “yeni Makyavelistler” olarak suçlamıştır (Dobbs 1964).
Fakat Fabiyen Pencerenin en çok dile düşmüş yanı, Shaw ve Webb arasında duran resimdir: koyun postuna bürünmüş politik bir kurt.

FABİYENLER İÇİN İŞLERİN TERS GİTMESİ
Ancak, Fabiyenlerin LSE’deki stratejileri pek başarılı değildi. LSE’yi kurdukları zaman, gençlik heyecanıyla dolu Webb’ler ve diğer Fabiyenler,
Adam Smith’in ekonomik liberalizmiyle hayal kırıklığına uğradılar.
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9
BATIYA GİT DELİKANLI:
AMERİKALILAR İKTİSATTAKİ BÖLÜŞÜM
SORUNUNU ÇÖZÜYORLAR*

İktisadın ABD’de geniş bir biçimde ele alınışı, iktisatta
gelecekteki zorunlu gelişmenin parlayan bir örneğidir.
İngiliz İktisatçı C. F. Bastable, 1894 (Dorfman 1949)
Avrupa iktisat okulları -Menger, Jevons ve Walras’ın takipçileri- iktisatta
marjinalite ilkesini keşfederek büyük bir buluş yaptılar. Avrupalılar, kapitalist
sistemde mal ve hizmetlerin değerlerini açıklamada bu ilkeyi kullandılar. X malının fiyatı, tüketicilerin bu malın arzının ek birimlerine verdikleri değer tarafından belirlenir. Böylece, marjinal arz ve talep, firmaların üretim kararlarına ve
tüketicilerin tüketim kararlarına temel oluşturmuştur.
Peki, ya “bölüşüm” sorunu konusu? Rantları, ücretleri, kârları ve faiz gelirini ne belirler? Marjinalite ilkesi toprak sahiplerinin, işçilerin ve sermayedarların
gelirlerine uygulanabilir mi?
Kapitalizm her zaman ekonomik büyümenin eşsiz lokomotifi ve mal ve
hizmetlerin güçlü bir üreticisi olarak selâmlanmış; ancak, rahatsız edici servet ve
gelir eşitsizliği nedeniyle ağır bir şekilde eleştirilmiştir (hem Marx, hem de Mill
tarafından). Acaba bu eleştiri geçerli midir?

*

Bu bölüm için seçilen müzik: Antonin Dvorak, Symphony No. 9, The New World
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Gelir dağılımıyla ilgili bu temel meseleleri ele almak Amerikan iktisatçılarının, özellikle John Bates Clark’ın omuzlarına kalmıştır. ABD, yirminci yüzyılın
başlamasıyla dünyadaki en büyük ekonomik güç merkezi olduğunda, Amerikan
iktisat mesleği de dikkat çekmeye başladı. Bu bölümde, Avrupa’daki marjinalist
devrimin Amerika’daki yansımasını ve özellikle ücret, rant ve sermaye teorisi
alanlarında bilimsel iktisadı ilerletmede, ABD iktisatçılarının katkılarını tartışacağız.
Yüzyılın başlarındaki en ünlü bilginler Colombia Üniversitesi’nden John
Bates Clark, Cornell ve Princeton Üniversitelerinden Frank A. Fetter, Wisconsin
Üniversitesi’nden Richard T. Ely ve kurumcu iktisat okulunu kuran Thorstein
Veblen’dir.
Amerikan iktisatçılarının yeni bir binanın mimarları olmaktan ziyade, [mevcut binaya] yeni biçim vericiler olduklarını söylemek, hakkaniyete daha uygun
olacaktır. Alexis de Tocqueville’in 1830’larda yazdığı gibi, “Amerikalıların
kendilerine özgü bir felsefe okulları yoktur” (1988 [1848]: 429). Bununla birlikte, Avrupa’da geliştirilen marjinalite ilkesini kullanarak yıllar boyunca çözümsüz kalmış bir esrarı çözmeyi başarmışlardır —buna iktisatta bölüşüm sorunu
denmektedir.

HENRY GEORGE “TOPRAK SORUNU”NU ELE ALIYOR
İlk olarak, toprak üzerindeki tartışmayı ele alalım. ABD’de 1800’lerin sonlarında
rantlar ve toprak sahiplerinin rolü tartışmalı konulardı. Bizzat Marx “hiçbir şey
rant ile, arazi mülkiyeti ile başlamaktan daha doğal görünmüyor; çünkü bu bütün üretimin ve bütün varlığın kaynağı olan toprakla ve aşağı yukarı bütün yerleşik toplumlarda üretimin ilk biçimi ile, yani tarımla, bağlantılıdır” demiştir
(Marx 1911: 302).
Toprak konusundaki klâsik görüş eski Ricardocu rant teorisidir. Ricardo’ya
göre, toprak sabit ve yeniden üretilemeyen bir kaynak olduğu için, rant “doğanın bedava bir armağanıdır”, ve bu yüzden vergilendirilmesinin veya kamulaştırılmasının rekoltenin veya malların üretiminin marjinal maliyeti üzerinde hiçbir
etkisi olmaz. John Stuart Mill, babası James Mill’in görüşüne dayanarak
“kazanılmamış rantın gelecekteki artışları” bir zarara yol açmaksızın vergilendirilebilir, diye yazmıştır.
ABD’de toprak fiyatları sık sık anî sıçramalar göstermiş ve sonuçta “hak
edilmemiş” kazançlardan yararlanıyor gözüken, dolayısıyla horlanan bir toprak
sahipleri grubu yaratmıştır. San Fransisco’da bir gazetenin muhabiri ve toplumsal eleştirmen olan Henry George, arazi fiyatlarının şiddetli yükselişinin avantajını kullanarak toprak sahiplerine karşı güçlü bir kitap yazmış ve bütün dünyada
izlenen Tek Vergi Hareketine öncülük etmiştir. George’un bu hareketi
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ondokuzuncu yüzyıldaki bütün diğer politik ve dini organizasyonlara rakip olacaktır.

GEORGE’UN RENKLİ GEÇMİŞİ
Bu olağanüstü sadakati tehlikeye atabilecek adam kimdi? Henry George (183997) Philadelphia’da –”yoksul, sessiz sedasız, tanınmayan biri olarak”- doğdu;
oysa New York şehrinde öldüğünde “New York City o güne kadar gördüğü en
büyük cenaze törenine şahit oldu” (Andelson 1992: 1). Genç bir adamken gemici ve maden arayıcısı idi. San Francisco’ya gittikten sonra gazete muhabiri,
editörü ve yayımcısı oldu. 1879’da California’da iken, başyapıtı Gelişme ve Yoksulluk (Progress and Poverty)’u yazdı. İleri gelen yayımcıların kitabı basmayı
reddetmeleri üzerine, kendisi 500 adet bastırdı. Polemiklere yol açan kitabında,
George kapitalist sistemin tek eksiğine işaret eder. Eğer bu düzeltilirse, yoksulluk ve dünyanın bütün diğer ekonomik problemleri çözümlenebilecektir. Bu eksiklik neydi? Marksistlerin ilân ettiği gibi kapital veya kapitalistler değildi. Bundan ziyade, topraktaki tekeldi. Toprak sahipleri bütün kötülüklerin kaynağıydı.
Gelişme ve Yoksulluk’tan alınan bir pasaja göre “Modern uygarlığın belâsı ve
tehdidi olan servetin eşitsiz dağılımının izini, topraktaki özel mülkiyet kurumuna
kadar sürdük. Ve gördük ki, bu kurum var oldukça, üretken güçteki hiçbir artış
kitleleri daimî olarak yararlandırmayacak; aksine, kitlelerin durumunu daha da
zayıflatma eğiliminde olacaktır” (1942 [1879]: 328).

Fotoğraf 9.1: Henry George (1839-1897)
“Bu büyük Amerikan düşünürü dünyanın en büyük sosyal filozofları arasındadır”
(Andelson 1992: 1).
Robert Schalkenbach Vakfı’nın izniyle.
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GEORGE’UN YEGÂNE ÇÖZÜMÜ: BİR ARAZİ DEĞERİ VERGİSİ
George’a göre bu sorunun çözümü basittir: “Toprağı ortak mülkiyete almalıyız”
(1942: 328). Nasıl? Sosyalistlerin istediği gibi kamulaştırma veya toprak reformuyla değil. Bundan ziyade yüzde 100’lük bir toprak değeri vergisiyle! Hükümet işlenmemiş toprağın veya arazi rantının değerine eşit bir vergi uygulayabilir.
Her mülk sahibi arazi rantının değerine bağlı aylık bir rant vergisi ile yükümlü
olacaktır. Toprak iyileştirmeler veya inşaatlar üzerine herhangi bir vergi konmayacaktır. Bunlara vergi konmasını, George, üretimin çarpıtılması ve geciktirilmesi olarak kabul eder. Etkili olması için, toprak vergisi sadece “saf ekonomik
rant” üzerine konan bir vergi olmalıdır.
Böyle bir toprak vergisinin etkisi ne olacaktır? Bir hayrana göre: “bu, elde
toprak tutmadaki bütün spekülâtif kârı kesinlikle ortadan kaldıracak, toprak fiyatlarını düşürecek ve dolayısıyla toprağı ucuzlatarak herkesin kolayca elde edebileceği düzeye geri getirecektir. Bu üretimin sınırını genişletecek, reel ücretleri artıracak bir yapı ve verimliliği özendirecektir. Aynı zamanda bütün diğer vergiler
lâğvedilecektir” (Andelson 1992: 3-4). George, yüzde 100 toprak vergisinin önemini öylesine büyütmektedir ki, o sayede bütün diğer vergiler kaldırılabilecektir gelir, satış, sermaye kazançları, emlak ve ithalat yükümlülükleri. Lisansların ve
damga yükümlülüklerinin istisnası mümkün olabilir. George bu kolay çözümünü,
Adam Smith’in laissez faire iktisadı ile sosyalistlerin büyük hayallerinin birleşmesi
olarak tanımlamaktadır (George 1942: xvii). George’a göre, bu, yoksulluk ve işsizliği olduğu kadar, parlama-sönme şeklindeki iş çevrimini de hafifletecektir.

GEORGE BÜTÜN DÜNYADA KAMPANYA BAŞLATIR
Henry George, dünyanın sorunlarına çözüm bulduğuna o kadar inanmıştı ki,
New York, İrlanda ve Avustralya’ya seyahat ederek dünya genelinde yirmi yıllık
bir kampanya başlattı. Her ziyaretinde, yerel ekonomik sorunlar için suçu toprak
sahiplerinin üstüne atmış; aşırı nüfus, serbest ticaret veya kapitalizmi
suçlamamıştır. Söylemeye gerek yok, George’un mesajı, özellikle toprak fiyatlarının çarpıcı yükselişler gösterdiği ve vatandaşların bir günah keçisi aradığı yerlerde çok yankı bulmuştur.
George bir halk kahramanı hâline geldi ve önde gelen birçok kişi tarafından
desteklendi. 1886’da New York City’nin belediye başkanlığı için yarıştı ve ikinci
geldi (onu destekleyenler seçime hile karıştığını iddia ettiler). 1897’de ikinci bir
kampanyada adaylığını koydu, ancak seçimden sadece beş gün önce öldü.
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WINSTON CHURCHILL’DEN
SUN YAT-SEN’E KADAR TARAFTAR TOPLADI
Zamanla Georgistler, liderlerinin felsefesine Winston Churchill, Leo Tolstoy ve
Dr. Sun Yat-sen dahil politikacı ve idealistlerin geniş bir kesiminden popüler
destek buldular. Churchill “Bu şer süreci [toprak tekeli] endüstriyel faaliyetin
her biçimini yaralar” derken, Leo Tolstoy “Henry George’un büyük düşüncesi...
öylesine inkâr edilemez şekilde inandırıcı ve her şeyden önce öylesine basit ki”
demektedir. Çin’den Dr. Sun Yat-sen ise “Henry George’un öğretileri bizim reform programımızın temeli olacaktır” diye ilân etmektedir (Andelson 1992: 2).
Ünlü Amerikan eğitimci John Dewey onu idolleştirerek “Dünyanın sosyal filozofları arasında Plato’dan bu yana, Henry George ile aynı seviyede olanları saymak, iki elin parmaklarından daha azını gerektirecektir” demektedir (George
1942: vii).
Bugün, ne Henry George Dünyadaki En Etkili 100 Kişi listesinde yer almakta, ne de Gelişme ve Yoksullak kitabı En Etkili 100 Kitap içinde listelenmektedir. Peki ne oldu? O öldü ve oldukça uçta yer alan teorilerinin çoğu da onunla
birlikte öldü.

TEK VERGİYE KARŞI ÇIKANLAR
Georgistler tek verginin başarısızlığını iktidar elitinin komplosuna dayandırarak
açıkladılar (Bkz. sayfa 255’teki kutu). Daha mantıklı zihinler ise, tek vergiyi,
George’un gerçekçi olmayan iktisadına dayandırarak, kusurlu bulacaklardı.
Amerikan iktisatçıları, özellikle John Bates Clark, Frank A. Fetter, Edwin
Seligman ve Francis A. Walker (Amerikan Ekonomi Cemiyetinin ilk başkanı ve
MIT’nin başkanı), Henry George’un tek-vergi plânına karşı olmada dikkat çeken
isimlerdi.
Fakat Henry George’un başlıca eleştirmeni uluslararası ün kazanan ilk
Amerikan iktisatçısı John Bates Clark’tı. 1889’da, Columbia Üniversitesi’nde
hoca iken, Clark çok önemli bir kitap yazdı; Gelir Dağılımı. Bu kitap, marjinalite
ilkesini toprağa, işgücüne ve sermayeye genişletti. Clark eleştirisine, toprak
miktarının sabit olduğunu savunan Ricardocu görüşü reddederek başladı. “Toprağın miktar olarak sabit olduğu düşüncesi”, diye yazıyordu, “insanın ekonomik
tartışmalarda usandırıcı sıklıkla rastladığı hakikî bir yanlışa dayanmaktadır”
(1965 [1899]: 338). Yeryüzünde var olan toprak miktarı aslında aynı kalırken,
diğer herhangi bir malda olduğu gibi, “satışa sunulabilecek toprak arzı” toprağın
fiyatı ile değişecektir. Ve toprak fiyatları, ücretler ve sermaye malları gibi, kendi
marjinal —”son birimdeki”— verimliliğiyle belirlenir ve en “verimli” kullanımına göre tahsis edilir (1965: 346-48).
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George’u şiddetle eleştiren Clark’a göre, eğer toprak vergilendirilirse, sermaye topraktan konuta yönelecek, böylece konut lehine yanlış bir sermaye tahsisi meydana gelecektir. Columbia’da Clark’ın meslektaşı olan ve vergi uzmanı
olarak ünlenen Edwin Seligman da toprak vergisinin ziraî araziyi şehir arazisi lehine cezalandıracağını ileri sürmüştür.
İngiliz iktisatçı Alfred Marshall da Georgist toprak tartışmasına katılmıştır.
Marshall’a göre, George’un toprağa dayalı tek vergisi ciddî sosyal kargaşalara neden olabilir ve iç savaşa yol açabilirdi. 1884’te Marshall Oxford’daki bir toplantıda
George ile karşılaşır. Bir soru-cevap faslı sırasında, kendisinin “denenmemiş” iktisadı, Gelişme ve Yoksulluk kitabında tutumluluk ve çalışmaya vurgu yapmada
başarısız kalması ve rant konusundaki sosyalist görüşleri nedeniyle George’a ısrarlı
saldırılarda bulunmuştur. Oxford öğrencilerinin bir kısmının korktuğu, bir kısmının da sevindiği gibi, Marshall rant konusundaki aynı soruyu tekrar tekrar sormuş,
George ise hiçbir zaman cevap verememiştir (Groenewegen 1995: 583-86).

Sabit Toprak Üzerindeki Vergi, Hükümetin Saf Ekonomik Rantı Almasıyla Toprak Sahiplerine Yansır. Sabit
toprak üzerindeki bir vergi kullanıcıların ödediği fiyatları E düzeyinde sabit bırakır. Fakat toprak sahiplerinin
elde ettiği rantı E düzeyine indirir. Toprak sahipleri daha düşük bir getiriyi kabul etmekten başka ne
yapabilirler? Henry George’un tek vergi hareketi için bir mantıksal temel sağlar. Tek vergi hareketi, kentleşmenin sonucu olan yükselen toprak değerlerine toplum yararına el konulmasını amaçlar.

Şekil 9.1 Samuelson’ın Henry George’un Toprak Vergisini Savunusu
Kaynak: Samuelson ve Nordhaus (1998: 250). McGraw-Hill’in izniyle yeniden basılmıştır.

Fakat George’un tek vergi plânına bütün iktisatçılar karşı çıkmadılar.
Gerçekten yirminci yüzyılın en etkili Keynezyen iktisatçısı Paul Samuelson,
popüler ders kitabı İktisat’ta George’u ve tek vergi plânını tekrar tekrar övüyordu. Samuelson şu sonuca varıyordu: “Saf ekonomik rant üzerindeki bir vergi
hiçbir çarpıtma veya etkinsizliğe yol açmayacaktır” (Samuelson ve Nordhaus
1998: 250). Şekil 9.1 toprak üzerinde saf rantın var olduğu kabul edilen etkinliğini gösteren bir grafiktir.
256

Gösterişçi Veblen Protestan Weber’e Karşı

10
GÖSTERİŞÇİ VEBLEN PROTESTAN
WEBER’E KARŞI*:
İKİ ELEŞTİRMEN KAPİTALİZMİN
ANLAMINI TARTIŞIYOR**

Thorstein Veblen, Amerikan sosyal düşüncesinin yetiştirdiği en
yaratıcı zekâdır.
Max Lerner (Diggins 1999: 214)
Bir kişinin çalışmaları vardır ki, büyük bir hayranlık duyuyorum.
Eğer yeniden başlayacak olsaydım, [çalışmamı] onun düşünceleri üzerine bina ederdim. Sözünü ettiğim kişi, kuşkusuz
Max Weber’dir.
Frank Knight (Swedberg 1998: 205)
Yirminci yüzyılın başında, ABD’deki ve Avrupa’daki marjinalist devrim sayesinde ekonominin tamamen yeni bir modeli ortaya çıkmıştı. Adam Smith ve klâsik iktisatçılar temeli hazırlamışlardı, fakat işin bitmesi için başka bir iktisatçı ku-

*

Yazar burada Veblen’in meşhur “conspicuous consumption” ile Weber’in “Protestant ethic”
kavramlarına göndermede bulunmaktadır. (Ed.)
**
Bu bölüm için seçilen müzik: Claude Debussy, La Mer’den “Dialogue of the Wind and the Sea”
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şağı gerekecekti. Şimdi şöyle bir durup, modern kapitalizmin bu yepyeni modeline göz atmanın zamanıdır.
Thomas Carlyle ve Karl Marx gibi eleştirmenler Adam Smith’in inşa ettiği
yapıya rasgele vuruşlar yapmışlardı, fakat bu marjinalist devrimden önceydi. Binaya şimdi ikinci bir defa göz atmanın sırasıydı; bu yeni yapının ayrıntılı ele alınışı iki sosyal iktisatçının omuzlarına kaldı -bunlar bugün sosyolog olarak tanınıyorlar: Amerikan Thorstein Veblen ve Alman Max Weber.

THORSTEIN VEBLEN: AYKIRILIĞIN SESİ
İlk olarak, Veblen’i tartışalım. Yeni teorik kapitalizmin başlıca kusur-bulucu ve
sansürcüsü Thorstein Bunde Veblen (1857-1929)’di. Chicago ve Stanford dahil
on enstitüde hocalık yapan Veblen, neoklâsik modelin rasyonel-soyut-tümdengelimci yaklaşımını pek yararlı bulmadı. Aslında kendisi hiç formel bir model geliştirmedi. Bunun yerine, kapitalist sistemin kurumsal çerçevesini; bunun nasıl
evrildiğini ve insanların yaşamları ve kültürleri üzerinde nasıl etkide bulunduğunu
araştırdı. Bunu yaparken, Amerikan kurumcu iktisadını kurdu. Bu okul Wesley
Mitchell, John R. Commons ve John Kenneth Galbraith ile yıllar boyunca hayatta
kalmıştır. Birçok yönden bir iktisatçıdan ziyade bir sosyolog olan Veblen, yeni bir
teorinin kurucusu olmaktan çok kapitalist sistemin bir eleştirmenidir.

VEBLEN’İN YAŞAMI: İKTİSADIN OSCAR WILDE’I
Veblen’in tuhaf hayatı birçok yönden yazdığı kitaplardan daha ilginçtir. Başka hiçbir iktisatçı çatlak, anormal davranışlar yönünden onunla boy ölçüşemez. Bir tarafta
Chicago’da prestijli Journal of Political Economy dergisinin editörlüğünü yürütürken,
aynı zamanda Chicago Üniversitesi’nde sosyalizm üzerine ders vermesine izin verilen tek adamdı. Yale’den felsefe doktorası almıştı, ancak buna rağmen bir serseri
gibi giyiniyor, fitilli kadife pantolon giyip, deri kasket takıyordu. Stanford Üniversitesi’nde hocalık yaptı, ancak bir gönül ilişkisinden dolayı işten atıldı. Dahi bir eksantrik, pespaye giyimli ve adı çıkmış bir zampara olarak görülürdü.

Fotoğraf 10.1: Thorstein Veblen (1857-1929)
“Uzun boylu, adaleli ve esmer yakışıklı” ve “entellektüel barışın bozucusu.”
Brown Brothers’ın izniyle.
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Veblen diğer herhangi bir iktisatçıdan daha fazla üniversiteye devam etti,
hocalık yaptı ve konferans verdi:
1. Carleton College (Northfield’de [Minnesota] dindar bir kurum)
2. Monona Academy (Monona, Wisconsin)
3. Johns Hopkins University (Baltimore, Maryland)
4. Yale College (New Haven, Connecticut)
5. Cornell College (Ithaca, New York)
6. University of Chicago (Chicago, Illinois)
7. Harvard College (Cambridge, Massachusetts) (burada sadece konferans verdi)
8. Stanford University (Stanford, California)
9. University of Missouri (Columbia, Missouri)
10. New School for Social Research (New York, New York)
Birinci-nesil Norveç mültecilerinden bir ailenin altıncı çocuğudur.
Thorstein Veblen, Wisconsin’de sadece Norveç dili konuşulan bir çiftlikte büyüdü. Yedi yaşında, ailesi Minnesota’ya taşındı. Minnesota Northfield’da
Carleton College’a girdi, burada John Bates Clark’ın yanında çalıştı. Yamyamlar
ve ayyaşlar hakkında yazılar yazıp öğrenci davranışının sıkı kurallarını çiğneyen
“entellektüel barışın bozucusu” olarak ün yapmış biri olmasına rağmen, Clark,
Thorstein’i duyarlı bir öğrenci olarak kabul ediyordu (Jorgensen 1999: 20-22).
Clark’ın, Veblen’i hayatı boyunca beğenmesi daha da ironiktir; çünkü Veblen,
en sert saldırılarını neoklâsik iktisada yapmıştı, ki bu, Clark’ın oluşumuna yardım ettiği bir disiplindi.
Kadınlar, özellikle Aylak Sınıfın Teorisi (The Theory of the Leisure Class)
(1994[1899]) kitabının yazarı olarak meşhur olduktan sonra Veblen’i yalnız bırakmayacaktı. Veblen’in yatağını hiç yapmayan, dişlerini nadiren fırçalayan ve
ağır bir sigara tiryakisi olduğu düşünüldüğünde, bu cezbediş daha da şaşırtıcı
olmaktadır. Her nasılsa, kadınlar Veblen’i çarpıcı, tehlikeli ve şok edici bulmuşlardır. Veblen “uzun boylu, adaleli ve esmer yakışıklı” olarak tarif ediliyordu
(Jorgensen 1999: 4). O da buna karşılık kadınlara âşık oluyor, ondokuzuncu
yüzyılın başta gelen “feminist-taraftarlarından” biri olarak görülüyordu. İki kez
evlendi, birincisi Carleton’a katıldığında Ellen Rolfe ile, ikincisi de “Babe” *
Bevans ileydi. Bevans kendisinden yirmi yaş küçüktü. Veblen, çapkın bir kabadayı olarak da ünlenmişti. Öğrenciler ve profesörlerin eşleriyle birçok aşk ilişkisi
yaşamıştı. Bu onun bir kurumda uzun süre kalamamasının nedenlerinden biriydi, Chicago’dan ve Stanford’dan aşk maceralarından dolayı atıldı.

*

Babe, sözcük anlamıyla “bebek” demek olup, günlük dilde, bizde güzel genç kızları betimlemek
için kullanılan “fıstık” anlamında kullanılmaktadır. Yazar metinde kadının adının Babe olduğunu
düşündürür biçimde hep bu adı kullandığından sözcük bu şekilde olduğu gibi bırakılmıştır. (Ed.)
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Carleton’dan sonra, Johns Hopkins’te bir dönem geçirdi ve daha sonra Yale’e
transfer oldu, ki felsefe doktorasını buradan aldı. Fakat marjinalizmin yeni arenasında, felsefenin bu yeni doktoru kendisi dünyada marjinal kaldı, 1884’ten 1891’e
kadar bir iş bulamadı. Bunun bir nedeni, çoğu kurumun kilise ile ilişkili olduğu bir
dönemde, onun dine karşı kuşkuculuğuydu. Diğer bir faktör, sağlığıydı; sıtmaya
yakalanmıştı. Bu zaman zarfında, kendi ailesinden de, eşinin ailesinden de uzak yaşadı. Erkek kardeşi “okudu ve aylakça vakit geçirdi, daha sonra ise aylakça vakit
geçirdi ve okudu” yorumunda bulunuyordu (Heilbroner 1992: 214).
Veblen’in meslekî şansı, Cornell Üniversitesi’nden bir araştırma bursu alması ve J. Laurence Laughlin’le arkadaş olmasıyla açıldı. Laughlin, D.
Rockefeller’ın sahibi olduğu yeni kurulan Chicago Üniversitesi’nde başkanlık
görevine gelirken, Veblen’i de beraberinde getirme konusunda ısrar etti.
Ancak, Veblen bir yerde uzun süre yaşamaktan memnun olmuyordu, bu
konuda Chicago da bir istisna değildi. Rüzgârlı şehir ** onun için çok büyüktü,
çok zapt edilmez ve çok çirkindi. Kendisini bölüm başkanından daha akıllı görüyordu; bölüm başkanı yılda 7.500 dolar, o ise sadece 1.500 dolar kazanıyordu.

VEBLEN NOT OLARAK SADECE C VERİRDİ!
Veblen sosyalizm üzerine bir ders verdi, fakat öğretim metodu eksantrikti. Phi
Beta Kappa’ya *** girmeye çok istekli olanların gözü korkuyordu, çünkü Veblen
C’den daha yüksek bir not vermeyi reddediyordu. Bir öğrenci Veblen’i şöyle tanımlıyordu: “Fazlasıyla antikaydı. Hiçbir sınav yapmaz ve ders döneminin sonunda, üniversite yaşamının gerekli ritüeline uymak için, müsaademizle her birimize ‘C’ notu vereceğini söylerdi... Çoğunlukla avurtları elinde olurdu veya
buna yakın bir pozisyondaydı, derste konuşması alçak, yumuşak ve monotondu,
bu tarz hiç de ilgi çekici olmayan bir konuşma ve sınıf idare etme tarzıydı”
(Dorfman 1934: 248-49). Chicago Üniversitesi’nden başka bir öğrenci,
Veblen’i karanlık bir kişi, pejmürde giyimli, önceki gece uyumamış görünümlü,
keskin alaycı şekilde konuşan biri olarak tarif etmektedir: “Dudaklarında küçümseyici bir gülüş vardı, gözlerinde çivit şeytanlar oynaşırdı” (Jorgensen 1999: 7).

VEBLEN’İN AYLAK SINIF TEORİSİ
Veblen Chicago’dayken, o zaman kırkiki yaşındaydı, ençok satan kitabı Aylak
Sınıfın Teorisi’ni yazdı. İlk olarak 1899’da basılmış olan kitabın, Amerika’nın
yozlaşmış aylak sınıflarının bir sosyal taşlaması olması amaçlanmıştı. Hiçbir dip**

Amerika’da şehirlere ve eyaletlere lâkap takmak bir gelenektir. Rüzgârlı şehir, Chicago’nun
lâkabıdır. (Ed.)
***
ABD üniversitelerinin çoğunda örgütlenmiş, eski Yunan düşünce ve kültürüyle irtibatlı, üyeleri ve
mezunlarıyla dayanışmayı amaçlayan öğrenci kuruluşlarından biri. (Ed.)
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not kullanmadığı veya araştırmaya yer vermediği için, yayıncıya herhangi bir zarara karşı garanti vermek zorunda kaldı. Bir keresinde fikirlerinin, çok derin bir
düşünür olarak kabul ettiği, babasından geldiğini söylemişti. Oysa babası imzasında adını X olarak yazan biriydi (Jorgensen 1999: 9-10).

AYLAKLIĞA TEPKİ
Aylak Sınıfın Teorisi kitabına olan tepkiler değişikti. Birçok iktisatçı, Veblen’i
baştan savma bilim adamlığı, kötü niyetleri ve desteksiz delillerini öne sürerek
ciddîye almadı. Üslubu çok sıkıcıydı. Chicago’dan bir akranı “onu kutladım ve
kitabını İngilizceye çevirtmeyi düşünüp düşünmediğini sordum” diyordu. Fakat
başka bir eleştirmen de “biraz şarap gibiydi, yeni başlayan biri için tuhaf değilse
bile nahoştu, fakat bir kere alışınca kuvvetli, keskin ve hoştu” diyordu
(Jorgensen 1999: 73-74).

LAF SALATACISI VEBLEN’İ,
MENCKEN’İN LAF SALATASI ELEŞTİRİSİ!
Posta pulunun üzerinde ne yazılmış olabileceğini anlatmak için, kitabında bir
sayfadan fazla yer ayırmıştı.
H. L. Mencken (1982: 271)
Baltimore Sun’ın ünlü sosyal eleştirmeni H. L. Mencken için “saçma sapan”
Veblen’in pek bir değeri yoktu. 1919’da Veblen’in kitaplarının, Veblen broşürlerinin, Veblen derneklerinin ve hatta Veblen kızlarının yayılmasından
endişeye kapıldı. Mencken, Aylak Sınıfın Teorisini değerlendirirken Veblen’in
“anlaşılmaz kıyaslar..., bu ukalâ beyefendinin uzun, dolambaçlı ve... çekilmez saçmalık dolu ibarelerinden” şikâyet ediyordu (1982: 265-66).
Mencken, Veblen’i, Veblen’in kendi fırçasıyla boyadı, Veblen’in aşırılıklarını
göstermek için tuhaf uzun ifadeler kullandı.
Veblen şöyle yazıyordu: “Eğer dolaşık, lokulidyel, tüylü, tespih şeklinde
değişik varyantlarıyla tek hücreli ücret doktrini ve kısır faiz teorisinin düzene
sokulmasından rahatsızlık duyuyorsak, o zaman hangi stoplazma, sentrozom
ya da karyokinetik sürece yüzümüzü döneceğiz, ve de normallik metafiziği
ile kontrol ilkelerinin inkıtaya uğradığını nerede göreceğiz?” (Dorfman
1934: 163).
Mencken de buna şöyle karşılık veriyordu: “Eğer biri kendi iriyarı lâf
buzultaşları ve istalagmitleri altında tünel açmışsa, uyumsuz, akortsuz, bet
ısmarlama, çok heceli sözcüklerin engin deryasına dalmışsa, neredeyse teolojik tavrının kalın sert kabuğunu havaya uçurmuşsa, insanın bu söylemde
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bulacağı şey esas itibariyle, açık olanların sendelediği, aşikâr olanların ise
korkunç bir hâl aldığı yavan, basmakalıp sözler yığınıdır” (1982: 269).
Mencken hızını alamayıp, Veblen’in Amerika’da Yüksek Öğrenim’ini
“hantal, yapmacık, donuk, tumturaklı, uzun ve boş lafla dolu, içi boş” olarak
niteliyordu. Dahası sözkonusu eser, “dağınık, sönük, kendine fazla güvenen
bir akıl almaz düşünme örneği” idi (1982: 272).
Mencken’in anlattığına göre, Veblen, kendisinin saldırılarından “büyük
üzüntü” duymuş, bu üzüntü “onun Cumhuriyetten ümidi kesmesine neden
olmuştu” (1982: 265).

STANFORD’DA EVLİLİK SIKINTILARI
1906 yılında Torstein Veblen ve eşi Ellen California’ya taşındı. Veblen Stanford
Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Fakat azgın yeni-moda “Babe” Bevans
California Üniversitesi’nde (Berkeley) doktora yapmak için kapı komşusu olduğu zaman, anında sıkıntı başladı. Bevans evliydi ve Veblen’in metresi olmuştu. Babe günübirlik mektuplar yazarak aşksız evliliğin artık evlilik olamayacağını ileri sürüyor ve Ellen’den, Thorstein’den vazgeçmesini istiyordu. Ellen bu
durumdan hiç de hoşnut değildi (Jorgensen 1999: 114-15).
Bu arada, Veblen Chicago’dakine benzer şekilde sosyalizm üzerine bir ders
veriyordu. Bir öğrenci şöyle yazıyordu, “Onu ilk gördüğümde, üniversite bahçesinde alnına kadar indirdiği kenarı aşağı doğru sarkmış bir şapka, sarkık palto ve
pantolonuyla rahat rahat yürüyordu; dağınık saçlar ve bıyıklarıyla hırpanî bir
genel görünüme sahipti, onun bir serseri olduğunu düşündüm” (Dorfman
1934: 274). Toplumsal kuralları hiçe sayan bohemci yaşam biçimine rağmen,
dersleri “sıkıcı” ve öğrencilerin çoğunluğunun “seviyesinin üstünde” olarak tarif
ediliyordu.
Veblen’in Babe ile olan yasak aşk meselesi 1909’un sonunda, Ellen mektupları ve eşinin el altından yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir hayli kanıtı Stanford
rektörü David Starr Jordan’a gönderdiği zaman had safhaya vardı. Veblen işten
kovuldu.
Eğer Ellen’ın niyeti Veblen’in sevgisini tekrar kazanmak idiyse, bu kendisine çok pahalıya mal olan bir zafer olacaktı: Thorstein Kuzey Idaho’nun uzak
bir dağlık bölgesinde Babe ile yaşamak üzere California’yı hemen terk etti. Tam
da münasip bir şekilde buranın adı “Olmayan yer” (Nowhere) idi. Noel zamanı
geldiğinde, zatürreeden neredeyse ölecekti, fakat sadık Babe’in bakımıyla sağlığına tekrar kavuştu.
Stanford ve ülkenin diğer üniversitelerindeki meslektaşları, Missouri Üniversitesi’nde profesör olarak atanması için Veblen’in yardımına koştular.
Stanford’tan Allyn Young, Veblen’i “tanıdığım en yetenekli kişi” olarak tarif
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11
KRAL FISHER MAKRO İKTİSATTAKİ
KAYIP HALKAYI BULMAK PEŞİNDE *

Irving Fisher, Amerika’nın yetiştirdiği en büyük iktisatçıdır.
James Tobin (1987: 369)
Hay Allah, onun bütün cevapları bildiği zannediliyordu, nasıl
yandığına bakın hele!
-Bir New Yorklunun 1929 [borsa] çöküşünden sonra Irving
Fisher için yaptığı yorum (I.N.Fisher 1956: 263)
Yirminci yüzyıla girdiğimizde, üstesinden gelinmesi gereken bir engel vardıekonomide kredi ve paranın hayatî rolünün anlaşılması.
O zamana kadar, iktisat kuramcıları, malların bireysel fiyatlarının ve
miktarlarının nasıl belirlendiğini açıklayan oldukça iyi bir mikro iktisat anlayışı
geliştirmişlerdi. Her gün, akademilerin dersliklerinde hocalar haykırıyorlardı,
“Arz ve talep, arz ve talep!” Daha özelde de fiyatlar ve üretim, bireysel
tüketicilerin ve üreticilerin eylemlerine dayanıyordu. Marjinalist devrime göre,
fiyat, güç yetirilebilir miktar tarafından belirlenirdi ve tüketicilerin bir mala olan
taleplerinin şiddeti, o malın tüketicilere olan marjinal faydasına dayanırdı.
İktisatçılar ekonominin bir bütün olarak nasıl çalıştığını açıklayan oldukça
sofistike bir makro iktisat anlayışı da geliştirmişlerdi. Çoğunluk, ekonomik

*

Bu bölüm için seçilen müzik: Franz Schubet, Symphny No 8, The Unfinished Symphony
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liberalizmin klâsik modelini, ve sermaye yatırımının ve tasarrufun ulusların
servetini maksimize etmedeki pozitif rolünü, onaylamıştı.
J. -B. Say’ın piyasalar kanunu, klâsik makro ekonomik model olarak neredeyse evrensel bir kabul görmüştü. Buna göre artan sermaye, teknoloji ve
verimlilik, hızla yükselen yaşam standartlarına yol açmaktadır. Say kanunu zaman zaman ortaya çıkan ekonomik durgunlukları da açıklamıştır: Firmalar
bazen yanılarak mal üretiminde bulunurlar ve tüketiciler de bunları satın alamazlar, bu da bir finansal kriz ve ekonomik bunalımla sonuçlanır.

MİKRO VE MAKRO ARASINDAKİ KAYIP HALKA
Fakat iktisatçının alet çantasında eksik olan bir unsur vardı —paranın gizemi.
Ekonomiye hayat veren kan olarak para ve kredinin rolünü kavrama, mikro ve
makro arasında hâlledilmemiş bir bağlantıydı.
Değişim aracı olarak mal para fikri, insanlığın en büyük buluşlarından birisiydi. Diğer malların aksine, para hiçbir zaman tüketilemezdi. Değişim aracı olarak diğer malların satın alınmasında ve gelecekte bir şeyler satın alma işinde kullanılmak üzere değer deposu olarak, işe yarardı. Avrupa ve ABD’deki iktisatçılar
paraya, diğer mallardan tamamen farklı bir şey olarak baktılar ve parayı yeni
marjinal analiz teorisine tabi tutmayı düşünmediler. Para ve “fiyat düzeyi” giderek artan ölçüde ekonominin geri kalan kısmından tamamen ayrı olarak analiz
ediliyordu.

PARANIN KÖKENİ
Paranın kökeni neydi? Gustav Schmoller ve Alman tarihçi okulunun diğer üyeleri,
parayı iktisadî analizin geriye kalanından ayrı bir kategori olarak gördüler. Alman
markı ve İngiliz poundu gibi paralar ne mal ne de hizmetti; fakat bunlar ticareti
kolaylaştırmak, servet meydana getirmek ve bayındırlık işlerini finanse etmek için
devletlerin buluşlarıydı. Ancak, Scmoller’ın güçlü rakibi Carl Menger bu teze karşı
çıktı. “Paranın kökeni” diyordu Menger, “tamamen doğaldır ve bu nedenle de yasal düzenlemeler sonucu ortaya çıkan etkilere hemen hiç sahip değildir. Para devletin bir icadı değildir. Para yasama faaliyetinin bir ürünü değildir” (Menger 1976:
262). Menger, özellikle altın ve gümüş gibi dayanıklı, tahrip edilemez, tanınabilir
ve güvenilir bir değişim aracı olarak uygun özellikler taşıyan paraların, doğal pazar
yerlerinde belirli mallar olarak ortaya çıktığını göstermiştir.
Diğer iktisatçılar, İngiliz sterlini, Fransız frankı ve ABD doları gibi ulusal
paraların altın ve gümüşün belirli miktarlarından başka bir şey olmadığına işaret
ettiler. Örneğin, ortaçağ İngiltere’sinde “İngiliz sterlini” yasal olarak som gümü-
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şün pound * tartısı olarak tanımlanmıştı.1 Eninde sonunda bütün başlıca sanayi
ülkeleri ya altın, ya da gümüş standardından birini benimsediler. Bu da ülkeler
arasındaki para değişim oranlarını oluşturdu. Fakat özü itibariyle bütün paralar
altın veya gümüşün farklı ağırlıklarından başka bir şey değildi.
Başka bir büyük mesele daha vardı. Uluslararası altın standardı, ekonomik
liberalizmin içinde gelişebileceği istikrar ortamını sağlayabilir miydi? Öyle görünüyor ki, tarihsel altın standardı mükemmel olmaktan uzaktı. Zaman zaman bütün fiyatlarda (satınalma gücünün kaybı olarak da bilinir) genel bir “enflâsyon”
ortaya çıkmış, diğer zamanlarda da “para kıtlıkları” ve buhranlar gözükmüştür.
Bu ekonomik parlama-sönme (boom and bust) biçiminde ortaya çıkan iş çevriminin sebebi neydi?
Birçok gözlemci iş çevriminin suçunu, altın standardına yüklemiştir. Altın
standardı, Adam Smith’in kapitalizm modelinde temel bir unsurdur. California,
Avustralya ve Güney Afrika’ya hızla akan altınlar zaman zaman büyük enflâsyonlar
meydana getirmişti. Bu enflâsyonist patlama zamanlarını, âni büyük çöküşler, işten çıkarmalar, iflâslar ve ticarette düşüşler takip etmişti. İktisatçılar bunu “ticaret
çevrimi” veya daha geniş olarak “iş çevrimi” olarak adlandırmıştı. İş çevrimi, bireysel ürünlerin arz ve talebinin dışında bir şey gibi görünüyordu. Ekonomik patlama-çöküş çevriminin nedeni konusundaki araştırma, ondokuzuncu yüzyılın hararetli meselelerinden biriydi. Ve bu, yirminci yüzyılda da devam etti.
Son olarak, bankacılık sorunu vardı. Kısmî rezerv bankacılığı * ve düzenlenmemiş “riskli” bankacılık patlama-çöküş çevrimini daha da şiddetlendiriyordu. Bazı iktisatçılar bankaların mevduatları karşılığında yüzde 100 rezerv tutmaları gerektiğini veya kâğıt paranın bütünüyle yasaklanmasını talep ediyordu.
Diğerleri özel bankaları ve kredi vermeyi düzenleyecek bir merkez bankasının
gereği üzerinde ısrar ediyordu. Böylece, bankacılık ve kredi meseleleri iktisatçıların ve yasa koyucuların zihinlerinde önemli bir yer işgal etmekteydi.

FISHER: MONETARİST OKULUN KURUCUSU
Ondokuzuncu yüzyılın finansal ve ekonomik krizleri, kredi ve paranın rolü konusunda ciddî sorulara yol açmıştı: İdeal parasal standart nedir? Sağlam bir para
bankacılığı sistemini teşkil eden şey nedir? Adam Smith’in doğal özgürlük sistemi özünde istikrarsız mıydı?

*

Ağırlık birimi. (Ed.)
Paranın (money) ve ulusal paraların (currency) çok ilginç bir anlatımı için bkz. Murray N.
Rothbard, What Has the Government Done to Our Money? (1990).
*
Kısmî rezerv bankacılığı (fractional reserve banking): Mevduatın % 100’ünden az, belirli bir oranı
kadar karşılık bulunduran bankacılık faaliyetleri. (Ed.)
1
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Birçok iktisatçı bankacılık ve paranın gizemlerini çözmeye çabaladı, fakat
hiçbirisi bu cevabı arayan ünlü Yale profesörü ve “monetarist” okulun kurucusu
Irving Fisher (1867-1947) kadar zaman harcamadı. James Tobin’den Milton
Friedman’a kadar bütün büyük iktisatçılar Fisher’i, parasal makro iktisadın kurucusu ve kendi alanlarındaki en büyük teorisyenlerden birisi olarak zikretmiştir.
Mark Blaug onu “Gelmiş geçmiş Amerikan iktisatçıları içinde en büyüklerden ve
kesinlikle en renkli olanlardan biri” olarak kabul etmektedir (Blaug 1986: 77).
Onun meslekî ve kişisel olarak bütün kariyeri para meselesine adanmıştır. Para
onun kanında ve zihnindeydi. Ünlü “Paranın Miktar Teorisi”ni icat etmişti. Ve
bütün hayatı boyunca “sadece para önemlidir” inancından dolayı kınanacaktı.
Fisher’in teorik katkısı, öncülüğünü Milton Friedman ve Chicago okulunun
yaptığı bugünkü monetaristler sayesinde yaşamaya devam etmektedir.

Fotoğraf 11.1: Irving Fisher (1867-1947)
“İktisatta o güne kadar yazılmış
en büyük doktora tezini yazdı.”
Brown Brothers’ın izniyle.

HIRSLI IRVING FISHER
Irving Fisher New York’un bir kenar mahallesinde 1867 yılında dünyaya geldi,
“büyük bir adam” olacağını her zaman biliyordu (Tobin 1987: 371).
Congregationalist ** bir papazın oğlu olarak Irving hayatı boyunca New
England*** sofuluğu ve İncil’i yayma ruhu taşıdı. Babasının mezun olduğu Yale

**

Bir protestan mezhebi. Yerel kiliselerin özerkliğini ve üyelerinin de kendi kiliselerinin yönetiminde
bulunmasını savunan bir görüş. Hz. İsa’nın kendi kilisesinin başı olduğu düşüncesinden yola çıkılarak, bugünkülerin de aslına uygun olması savunuluyor. Kökü, 16. yüzyılda Anglikan Mezhebinden
ayrılan Robert Brown’a kadar uzanır. Baskılar sonucu yer altına çekilmiş, ancak 17. Yüzyılda Hollanda ve Amerika’da tekrar ortaya çıkmıştır. (Ed.)
***
Birleşik Amerika’nın kuzeydoğu kısmındaki eyaletlerine verilen ortak ad. (Ed.)
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College’a devam etti. 1889’da sınıfındaki ilk mezun oldu. Aynı zamanda gizli
Order of Skull and Bones * üyesi olarak seçildi.
Yale’de Fisher’in hayat boyu sürecek bir matematik aşkı gelişti. Kendisinin
favori profesörü olan William Graham Sumner’ın etkisi altında, matematiksel
iktisatta bir öncü hâline geldi. “Fiyat ve Değer Teorisinde Matematiksel
İncelemeler” başlıklı doktora tezi ile neoklâsik iktisatta marjinalist ve fayda
denklemi fonksiyonlarını geliştirdi. Paul Samuelson bunu “iktisatta yazılmış en
büyük doktora tezi” olarak tanımlamaktadır (Allen 1993: 11). Fisher, daha
sonra (1930) Ekonometri Cemiyeti’nin ilk başkanı oldu.
Fisher, Yale’de matematik dersi verdi. 1893’te, yirmi-altı yaşındayken,
Margie Hazard ile evlendi. Bu evlilikten iki kızı, bir oğlu oldu. Çift, ömür boyu
sadakatli bir ilişki sürdürdü.
Onun meslekî ilgisi parasal iktisattı. 1895’te Fisher ilk tebliğini, yeni kurulan
Amerikan Ekonomi Cemiyetinde sundu. Tebliğin başlığı “Nakit Hacmindeki Değişimin Refah ile İlişkisi” idi. Para Fisher’in ilgisini ömrü boyunca çekecekti.

ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK ANÎDEN YAKALIYOR
1898’de, otuz-bir yaşındayken, Fisher ümit verici bir kariyerin başlangıcındaydı.
Sağlıklı, güçlü, yeni evli ve Yale’de siyaset bilimi bölümüne tam gün çalışmak
üzere profesör olarak yeni terfi etmişti, genç profesör iyi bir yaşam sürüyordu.
Sonra trajik haberler aldı. Fisher’e verem teşhisi konmuştu. Bu o günlerde
bir idam hükmüydü. Çok az kişi bu dehşetli hastalıktan kurtuluyordu. Kendi
babası bile on-dört yıl önce veremden ölmüştü. Fisher’in doktoru bu teşhisle
öyle sarsılmıştı ki, Fisher ile doğrudan yüzyüze gelemedi; durumu hastasının
eşine söyleyebildi.

FISHER SAĞLIK NEDENLERİYLE
KUTSAL BİR SAVAŞÇI OLUYOR
Fisher bu “çaresiz” veremi yenme konusunda kararlıydı. Bilinen tek tedavi —
eğer erken davranılırsa —bol miktarda temiz hava ve sağlıklı bir yaşamdı. New
York’ta inzivaya çekildi; Colorado kaplıcalarında bir yıl geçirdi. Ve sonunda
Santa Barbara’ya (California) taşındı.
Colorado’da hiçbir zaman unutamayacağı bir kişiyle tanıştı —Roger W.
Babson. Bu New Englandlının Fisher’le çok ortak yönü vardı. Her ikisi de
veremden mustaripti ve her ikisi de kendisini iktisada ve borsaya kaptırmıştı.
*
Order of Skull and Bones (Kurukafa ve Çapraz Kemik Tarikatı), 1850’li yılların başından itibaren
Yale Üniversitesi’ne hâkim olmaya başlamış olan bir tarikat. (Ed.)
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KAYIP MISES*:
MISES (VE WICKSELL) BÜYÜK BİR ÇIKIŞ
YAPIYOR**

Sonuçta iktisat, bireysel eylem üzerine kurulmuş bütünsel bir
çözümlemeydi; para ve göreli fiyatlar arasında, mikro ve makro
arasında bir ayrım yapılması zorunluluğu yoktu.
Murray N. Rothbard (1980: 245)
Mises ve Hayek, Adam Smith’in ilkelerini bu yüzyılın oldukça
kritik bir anında açık bir biçimde dillendirdiler ve büyük oranda
zenginleştirdiler.
Vernon L. Smith (1999: 208)
Ünlü Yale iktisatçısı Irving Fisher’in 1929-32’nin korkunç olaylarını tahmin etmede başarısız olması, o dönemin çarpıcı bir özelliğidir. Parasal iktisat -para,
kredi ve bankacılığın rolü- kolayca anlaşılabilecek bir konu olmayacaktı.
Fisher’in kendi çözümü olan paranın matematiksel miktar teorisinin, fiyatlar, ticaret ve endüstriyel faaliyetin genişleme ve daralmasını öngörmede veya açıklamada yetersiz kaldığı acıklı bir şekilde anlaşıldı. Düşünün, tarihteki en büyük
ekonomik çöküşten sadece aylar önce, [Fisher] meslektaşlarına iş çevriminin geçmişe ait bir olgu olduğunu söylüyordu.

*

Orijinali “Missing Misses.” (Ed.)
Bu bölüm için seçilen müzik: Ludwig van Beethoven, 5. Senfoni.

**
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Fisher’in ezelî rakibi Roger Babson, parasal ve iş dünyasının koşullarını tahmin
etmede daha başarılı olmuştur. Bununla birlikte, geliştirmiş olduğu Babsongrafikleri
kendisinin yaptığı tahminlerde, bazen yıllara varan, sapmalara neden olmuştur.
Ünlü İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes, I. Dünya Savaşı Barış Anlaşmalarının negatif etkisini ve aşırı değerli poundun neden olduğu İngiliz depresyonunu
başarılı bir şekilde öngörmüştü. Ancak 1929-32’nin olaylarını önceden haber verme
şansına kesinlikle sahip değildi. Bir “kredi çevrimi” tahmin modeli geliştirmeye çalıştı, fakat 1920’lerin sonlarında piyasa zamanlamasıyla ilgili tüm tahmin biçimlerinden
vazgeçti (Keynes 1983: 100). Keynes, Irving Fisher, Ralph Hawtrey ve Wesley C.
Mitchell gibi diğer oturmuş iktisatçıların 1920’lerde Amerika konusundaki Yeni Çağ
iyimserliklerine katılarak, bu iktisatçıların, mal fiyatları istikrarlı, merkez bankaları da
kontrol altında olduğu sürece bir depresyonun mümkün olmayacağı fikrini
paylaşmıştı. (Keynes’in 1929 öncesi görüşleri 13. bölümde tartışılmaktadır.)

AVUSTURYALILAR -BİR KEZ DAHA- İMDADA YETİŞİYOR
Ne var ki, piyasa çöküşünü ve dünya çapında durgunluğu tahmin eden bir iktisat
okulu vardı. Tahmin karmaşık bir parasal teoriye dayanıyordu. Bu okul başkanlığını Ludwig von Mises ve Friedrich A. Hayek’in yaptığı faal ve geleceği parlak
Avusturyalı iktisatçılar kuşağından geliyordu. Başarılı sicilleri ve teorik kavrayışları nedeniyle Mises ve Hayek yirminci yüzyıldaki “neo-Avusturyacı okul”un
kurucuları olarak kabul edilirler.
Daha sonra göreceğimiz gibi, Hayek, 1974 Nobel İktisat Ödülü’nü almasına neden olan kayda değer ilerlemeler yapmasına rağmen, temel Avusturyacı
para teorisi ve iş çevriminin mucidi, Avusturya okulunun iki kurucusundan birisi
olan Mises’tir.
Mises’in devrimci makro modeli, İskoç filozof David Hume; İngiliz
finansçı David Ricardo; İsveçli iktisatçı Knut Wicksell ve kendi hocası Eugen
Böhm-Bawerk’in önceki çığır-açıcı çalışmalarına da dayanır. Onlar önemli katkılarda bulunmuşlardı, ancak bunların hepsini entegre bir parasal teoride bir
araya getiren Mises’ti.
Mises, Fisher’in tersine, parasal enflâsyonun özü itibariyle istikrarsız olduğunu ve ekonomide yapısal dengesizlikler meydana getirdiğini, bunun da sürdürülebilir olmadığını iddia ediyordu. Mises’in terimleriyle, para “yansız değildir.”
Mises’e ve taraftarlarına göre, merkez bankalarının 1920’lerde faiz oranlarını şişirme ve indirme kararları kaçınılmaz olarak yapay bir canlanmaya yol açar. Ancak, uluslararası altın standardı altında böyle bir enflâsyonist şişme sadece kısa
süre devam edebilir. Sönüş kaçınılmazdı, ve şiddetli olacaktı.
Mises ve Hayek’in müthiş öngörüleri 1929-32’de gerçekleştiği zaman, iktisat mesleği dikkatini büyük bir ciddîyetle buraya yöneltti. Dünyanın her tarafından iktisatçılar Viyana’ya ünlü Mises’in seminerlerine katılmak için koşuşuyorlardı. Mises’in çalışmaları İngilizce’ye çevrilirken, genç meslektaşı Hayek prestijli
Londra Ekonomi Okulunda (LSE) hocalık yapması için davet edildi. On yıllar
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sonra, 1974’te Hayek, 1930’lardaki çığır-açıcı çalışması için bir Nobel Ödülü
kazandı. Bu da iktisadın Avusturyacı vizyonuna yeni bir ilgi uyandırdı.
Şimdi öykümüze, parasal teoriye yeni bir yaklaşım getiren Ludwig von
Mises ile başlayalım.

MISES’İN ÖYKÜSÜ: DEMİRDEN İRADE, ÇELİKTEN ZEKÂ
Ludwig von Mises (1881-1973)’in hayatı, o zaman Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun bir parçası olan Lemberg şehrinde başladı. Viyana’nın 350 mil
doğusunda bulunan Lemberg, bugün Rus Ukrayna’sında Lvov adını almıştır. Lu
(sempatiyle böyle çağrılırdı) saygın bir Yahudi ailenin üç oğlunun en büyüğüydü;
babası bir inşaat mühendisiydi, “von” onursal unvanı Avusturya demiryollarındaki
özel bir çalışmasından dolayı ona bahşedilmişti (Bkz. aşağıda “von” kutusu.) Annesinin amcası Avusturya parlâmentosunda Liberal Parti milletvekiliydi.

VAY BE, “VON” ÜNVANIYLA ANILMAK
Yazan: Sayın Ordinaryüs Profesör Dr. Mark von Skousen
Avrupalılar, vatandaşlarına mükâfatlar ve asâlet unvanları vererek, onları
lord, baron, şövalye ve dük yapmalarıyla ünlüdürler. Avusturya’da “arşidük,”
I. Dünya Savaşı’nın sonunda kadar Habsburg kraliyet ailesinin üyeleri tarafından kullanılan bir unvandır. Prusya Almanya’sı gibi Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu da kahramanlara olağanüstü ilgi gösterilmesini, protokolü ve
onursal dereceleri önemsemiştir.
“Von” Avusturya İmparatorluğu’nda bir unvandı. Devlet memurlarına
bahşedilirdi, bazen de özel meziyetleri nedeniyle işadamlarına ve meslek erbabına verilirdi. Daha çok Büyük Britanya’daki “Sir” unvanına benzerdi, ancak bu unvan kendi soyundan gelen bütün erkeklere ve evlenmemiş kadınlara miras olarak kalırdı. Böylece, Ludwig von Mises bu unvanı babasından
miras aldı, babası da “von” onur unvanını Avusturya demiryollarındaki çalışması dolayısıyla almıştı. Bu unvanı taşıyan diğer Avusturyalı iktisatçılar
arasında Böhm-Bawerk, Wieser ve Hayek de vardır. Menger çocukluğunun
erken çağlarında bu unvanı bırakırken Hayek, İngiliz vatandaşlığına kabul
edildikten sonra sözkonusu unvanı kullanmayı bırakmıştır.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 1918’de dağılmasından
sonra, “von” unvanı kaldırıldı ve bu unvanı taşıyanların çoğu bunu isimlerinde kullanmaya son verdiler. Bununla birlikte, bu unvan diğer insanlar tarafın-dan genellikle kullanılıyordu. Hayek’e göre, bu unvanlar soyadının ilk
harfi-ne göre alfabetik sıraya konmalıdır (örneğin, Mises, von Mises değil),
Felemenk [Hollandalı] soyadlarının “Van” ile başlaması gibi sıralanmamalıdır.
Şimdi artık Büyük Savaş bitti, Rollins College’daki ilk mütevazı unvanıma geri dönmek zorunda kalacağımı tahmin ediyorum: iktisat doçenti.
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Lu yirminci yüzyılın başında Viyana Üniversitesi’ne girdi, Menger’in
Grundsätze’ını burada okudu ve ünlü Böhm-Bawerk seminerlerine katıldı. Bunların etkisi altında kalarak, Mises o zamanlar hüküm süren sosyalizmi reddetti.
1906’da, yirmi-beş yaşındayken, hukuk doktorası almıştı ve artık bu dünyaya
bir katkıda bulunmaya hazır hâle gelmişti.

MISES KAYIP HALKAYI OTUZ-BİR YAŞINDA KEŞFETTİ
Elindeki doktora diplomasıyla, Mises kısa sürede Viyana Ticaret Odası’nın baş
iktisatçısı olmuştu, fakat onun esas hedefi Viyana Üniversitesi’nden profesörlük
almaktı. 1912’de çığır açan kitabı Theorie des Gel des und der Umlaufsmittel’ı bitirdi, eser daha sonra Para ve Kredi Teorisi olarak İngilizce’ye çevrildi. Bu kitabında, Irving Fisher’in paranın miktar teorisine meydan okuyan karmaşık bir
parasal model sunuluyordu. Para ve Kredi mikro ve makro iktisat arasındaki eksik bağlantıyı kurmuştu. Bir başyapıt olan kitap epeyce dikkat çekti ve Mises’e
üniversiteden bir görev teklif edildi, fakat privatdozent olarak (ücretsiz ve parttime hocalık). Savaştan sonra, Böhm-Bawerk ve Wieser’ın yerine full-time atamalar yapma zamanı geldiğinde, üniversite Mises’i reddetti ve başka iki kişiyi
atadı. O yine privatdozent olarak kalmıştı.

Fotoğraf 12.1
Ludwig von Mises (1881-1973)
“Ümitsiz bir karamsarlıktan mustaripti.”
Ludwig von Mises Enstitüsü’nün izniyle.

ÜÇ NEDENLE AYIRIMCILIĞA UĞRADI

Mises’in atanması üç nedenden ötürü akamete uğradı:
1. Gittikçe artan ölçüde anti-Semitik olan bir ülkede o, Yahudiydi.
2. Nasyonal sosyalizm devrinde uzlaşmaz bir laissez faire liberalizmi taraftarıydı.
3. Kişisel olarak dogmatik ve uzlaşılması olanaksız biriydi. Mises’in kendisinin
kabul ettiği gibi “Bazen, sitem ediyorum, çünkü görüşümü çok pervasızca ve
uzlaşmaz şekilde ortaya koyuyordum. Ve bana eğer uzlaşmaya daha istekli ol328
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saydım daha fazlasını başarabilmiş olacağım söyleniyordu... Bu eleştirinin haksız
olduğunu düşünüyorum” (L. Mises 1978: 74).

MISES VE KIZIL VİYANA
I. Dünya Savaşı’nı müteakip, Rusya’daki Bolşevik Devriminin peşinden gitmeleri konusunda birkaç Doğu Avrupa ülkesi ayartıldı. Avusturya hâlen 1918-19
kışı sırasındaki Müttefik gıda ablukasının sıkıntısını çekiyordu. Buna ilâveten,
Otto Bauer öncülüğündeki “Avusturyalı-Marksist” radikaller “Kızıl Viyana”nın
kontrolünü ele almış ve bütün ülkeyi Bolşevik kampına katmayı plânlamışlardı.
Bauer ile savaştan önce Böhm-Bawerk’in seminerlerinde arkadaşlık kuran Mises,
bir komünist rejimin, Müttefiklerin daha büyük ablukası anlamına geleceği ve
onların ülkülerinin itibarını düşüreceği konusunda Bauer ve Marksist eşini ikna
etmek için gecesini gündüzüne kattı. Sonunda Mises, Bauer’i ikna ederek devrimci projesinden vazgeçirdi ve Avusturya yıkımdan kurtuldu. Mises daha sonra,
Bolşeviklerin Avusturya’yı ele geçirmesini tek başına önlediği için itibar talebinde bulundu (Rothbard 1988: 31). Fakat Otto Bauer sonraları bu meseleden
dolayı hayata küstü. Radikal arkadaşları tarafından hain olarak yerildi. Bauer,
Mises’ten nefret etti ve üniversitesindeki görevinden uzaklaştırmaya çalıştı. Birbirleriyle bir daha hiç konuşmadılar.

“ENFLÂSYON NASIL DURDURULUR” KONUSUNA
MISES AÇIKLAMASI
İkinci hadise 1920’lerin başlarında meydana geldi. Barış Anlaşmalarının aşırı
yüklerinden mustarip olan Avusturya da, Almanya gibi hiper-enflâsyona gitmişti. Friedrich Hayek, bir aylık maaşının Ekim 1921’de 5,000 krondan Kasım’da 15,000 krona ve Temmuz 1922’ye kadar 1 milyon krona çıktığını hatırlatıyordu. Almanya’da enflâsyon daha da kötüydü. Mises, enflâsyonist krizi çözmek için maliye bakanı olarak atanacağını her an bekliyordu, fakat hiçbir zaman
böyle bir teklif almadı.
Sonunda hiper-enflâsyonun doruğunda, bir Milletler Cemiyeti komisyonu
Viyana’ya gönderildi. Kaygı içindeki Avusturya hükümet yetkililerinin yanısıra,
Mises’i de ziyaret ederek bu korkunç enflâsyona nasıl son verileceği konusunda
tavsiyesini aldılar. Mises pervasızca karşılık verdi, “Benimle bu binada gece yarısı
saat 12’de buluşun, size o zaman söyleyeceğim.” Görevliler kafalarını şaşırmış
bir edayla salladılar, fakat sonunda razı oldular. Onunla gece yarısı belirlenen
yerde buluştular, endişeli bir şekilde şöyle sordular, “Profesör Mises, bu enflâsyonu nasıl durdurabiliriz?” Şöyle karşılık verdi, “Şu gürültüyü işitiyor musunuz?
Onu kesin!” O bina devletin banknot matbaasına dönüşmüştü, gece gündüz
yeni banknotlar basıyordu. Sesin susturulması, Avusturya hükümetinin yaptığı
yegâne şeydi ve enflâsyon sona ermişti (Hayek 1994: 70).
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YİRMİLİ YILLARDA YAŞAMAK
Gürleyen Yirmiler Mises için hareketli yıllardı. Sosyalizm üzerine bir kitap yazdı,
bu kitap daha sonra bir klâsik olarak ilân edilecekti. Yine Böhm-Bawerk’in özel
seminerler verme geleneğini 1920 ile 1934 arasında sürdürdü. Bu özel seminerler başlıca ekonomik ve politik meseleler üzerinde gayriresmî bir tartışma forumuydu. Onbeş günde bir Cuma akşamları Ticaret Odasındaki ofisinde yapılıyordu. Daha sonra grup, dışarı çıkıyor ve akşam yemeği için favori kafelerine
gidiyordu. Burada gecenin saat 1’ine kadar kalıyorlardı. Seminere sadece davetliler katılıyordu ve katılımcılar davet edilmekten büyük onur duyuyorlardı.
Mises’in kendisi çok özel bir kişiydi. Müzmin bekâr olarak on yıllarca annesiyle yaşadı. Elli-yedi yaşına gelmiş, hâlâ evlenmemişti. 1938 yılıydı, Cenova’da
(İsviçre) yaşıyordu, iki çocuklu bir dul olan aktrist Margit Sereny-Herzfeld ile
evlendi.

MISESÇİ REKABET: RICHARD, LUDWIG’E KARŞI
Richard dahiydi: iktisadı herkes anlar.
Bayan Richard von Mises, iki kardeşi karşılaştırıyor
[Richard] ilk gününden son gününe kadar pozitivistti.
Ludwig von Mises, kardeşinin ölümü üzerine konuşurken
Ludwig von Mises her zaman genç kardeşi Richard’ın kendisini geride
bırakacağı korkusunu taşıdı. Ludwig hukuk doktorasını Viyana Üniversitesi’nden yirmi-beş yaşında iken almıştı, fakat Richard doktorasını çok daha
güçlü bir alanda, matematikte ve bir yıl daha erken, yirmi-dört yaşında almıştı. Ludwig iktisatta yeni parlak teoriler geliştirdi, fakat tam-zamanlı, ücretli bir akademik görev elde edemedi. Richard anında Strassburg Üniversitesi’ne matematik profesörü olarak atandı. 1913’te Richard bir uçağı uçurmayı öğrendi ve üniversitenin aerodinamik üzerine ilk kurslarının birinde
hocalık yaptı. Her iki kardeş de Büyük Savaş’ta Avusturya için savaştılar, fakat Ludwig ön cephede topçu subayıyken, Richard askerî uçak geliştirmede
görevli baş mühendisti ve orijinal bir kanat dizaynına katkıda bulunmuştu.
Richard, uçak dizaynında en büyük öncülerden biri sayılıyordu.
Savaştan sonra, rekabet Richard’ın lehine olmaya devam etti. Ludwig,
Viyana Ticaret Odası’nda baş iktisatçı oldu ve aynı zamanda hükümetin
gayriresmî danışmanıydı. Sonunda Viyana Üniversitesi’ne okutman olarak
atandı —ücretsiz bir privatdozent! Bu arada Richard saygın Strassburg Üniversitesi’nde matematik öğretimine geri dönmüştü, burada istatistik
(Keynes’in de hakkında yazdığı bir konu) ve aerodinamik üzerine kitaplar
yazdı.
330

Kayıp Mises

1933’te Naziler Richard’ı uçak mühendisi olarak askere almaya çalıştılar, fakat o bunu reddederek Almanya’yı terk edip, İstanbul Üniversitesi’nde
bir görev kabul etti. Ludwig de Nazi baskısıyla karşılaştı, sevgili Viyana’sından 1934 yılında ayrıldı ve Cenova Üniversitesi’nde bir yıllığına bir
profesörlük kabul etti. Ludwig, sonunda ücretli bir akademik görev bulmuştu!
Bu görev çok sürmedi. İsviçreli görevliler, politik baskı altında,
Ludwig’in istenmeyen biri olduğunu hissetmesini sağladılar. Ludwig, yaklaşık altmışında, morali bozuk, yoksullaşmış olarak eşiyle birlikte ABD’ye göç
etti, New York City’ye 1940’ın Ağustosunda ulaştı.

Fotoğraf 12.2
Richard von Mises

Fotoğraf 12.3
Ludwig von Mises

Richard, Ludwig’e Karşı
Mises Ailesinde Ömür Boyu Süren Bir Rekabet
Harvard Üniversitesi Arşivleri ve Mises Enstitüsü’nün izniyle.

Orada onu karşılayan kimdi dersiniz? Küçük kardeşi Richard. Kardeşi
1939’dan —yaklaşık iki yıl daha erken— Harvard Üniversitesi personeline
katılmıştı! 1944’e kadar Richard, Aerodinamik ve Uygulamalı Matematikte
Gordon McKay Profesörü oldu, bu statüyü 1954 yılında ölünceye kadar korudu.
Bu arada, hüsrana uğramış Ludwig başka bir tam-zamanlı ücretli pozisyon bulamadı. New York Üniversitesi’nde sürekli misafir profesör olarak
kaldı. Maaşına arkadaşları tarafından katkı yapılıyordu.
Ludwig ve Richard bazen beraber oluyorlardı, fakat çok yakın değillerdi. Bir şey var ki, felsefe konusunda birbirleriyle son derece farklı görüşlerde idiler. Richard, bir filozoflar grubu olan Viyana Çevresi’nin üyesiydi.
Grupta, teorilerin test edilmesinde empirik kanıtların kullanımını öngören
mantıksal pozitivizmi savunan Ludwig Wittgenstein ve Karl Popper da
vardı. Mises pozitivizmi, saf tümdengelimli akıl yürütmeyi savunarak red331
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detti. New York Üniversitesi’nde Mises’in emrinde çalışan Murray Rothbard
bir keresinde Ludwig’e kardeşinin kitabı Pozitivizm hakkında ne düşündüğünü sormuştu. Bu kitap 1951 yılında Harvard College tarafından
yayımlanmıştı. “Mises kendisini müsamahasız sert bir pozisyona girmeye
hazırlayarak, gözleri parladı: ‘O kitapla aynı fikirde değilim,’ hiçbir muğlâk
ifade kullanmadı, ‘ilk cümlesinden son cümlesine kadar.’ Konuşması, ‘başka
soru istemez’ tonundaydı” (Rothbard 1988. 79).
Bugün, bir nesil sonra, büyük kardeş sonunda belki üstün durumda
olabilir. Richard’ın kitaplarından sadece birisi, Uçuş Teorisi, hâlen yayımda
iken, Ludwig’in iktisat ve felsefe üzerine kitapları dünya çapında yayımlanmakta ve okutulmaktadır. Hatta kendi adını taşıyan bir kamu vakfı da vardır, Alabama’da Auburn Üniversitesi’nde bulunan Ludwig von Mises Enstitüsü.

1929-32 KRİZİNİN TAHMİNİ: “BÜYÜK BİR YIKIM OLACAK!”
1920’ler esnasında, Mises ve Hayek Avusturya Ekonomik Araştırma Enstitüsü’nü kurdular. Bu enstitü Avrupa’daki ekonomik durumu gözetliyor ve tahminde bulunuyordu. 1924 gibi erken bir tarihte dahi, Mises bir ekonomik krizin
yaklaştığına inanıyordu. Ufuk açıcı Theorie des Geldes kitabına dayanarak, merkez
bankalarının kolay-kredi politikalarının, uluslararası altın standardı politikası yürürlükteyken, felakete yol açacağını anlamıştı.
Öğrencilerinden biri olan Fritz Machlup, Mises’in “kehanet yeteneğini”
hatırlatıyordu. “Üniversitede her Çarşamba öğleden sonraki seminerinde asistanı
olarak genelde evine kadar refakat ederdim. Bu yürüyüşlerde Viyana’daki
Kreditanstalt’ın [Avrupa’daki en büyük bankalardan biri] yaya yolundan geçiyorduk. 1924’ten itibaren, her Çarşamba öğleden sonraları yayalar için yapılan
yoldan yürüdüğümüzde şöyle derdi: ‘Büyük bir yıkım olacak.’ Dikkat edin bu
1924’ten itibaren böyleydi; 1931’de bile, sonunda çöküş meydana geldiğinde,
ben hâlâ biraz Kreditansalt hissesi tutuyordum, tabiî ki hepsi tümüyle değersiz
hâle gelmişti” (Machlup 1974: 12).
1929’un yazında Mises’e Kreditansalt Bank’ta yüksek bir görev önerildi.
Müstakbel eşi Margit, sevinçten kendinden geçmişti, fakat Lu bu teklifi reddedince, onu şaşırtmıştı. Margit “Niçin olmasın” diye sordu. Lu’nun cevabı
Margit’i şok etmişti: “Büyük bir çöküş geliyor, ve ben adımın herhangi bir şekilde buna karıştırılmasını istemiyorum.” Lu yazmayı ve ders vermeyi tercih etmişti. “Eğer zengin bir adam istiyorsan” diyordu, “benimle evlenme. Para
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13
KEYNES İSYANI:
KAPİTALİZM KENDİSİNE YÖNELİK EN
BÜYÜK MEYDAN OKUMAYLA KARŞI
KARŞIYA*

Umutsuzluğun çaresi buradaydı...
Sistemi yıkmadı, aksine onu korudu.
John Kenneth Galbraith (1975 [1965]: 136)
Keynezyen iktisat,... şimdiye kadar ortodoks iktisadın
otoritesini sarsan en ciddî rüzgardır.
W. H. Hutt (1979: 12)
Adam Smith tarafından temelleri atılan, marjinalist devrim tarafından gözden
geçirilen, Marshall ve Avusturya Ekolü tarafından önemli ölçüde geliştirilen
kapitalist doğal serbesti sistemi kuşatma altındaydı. Tasarrufun, denk bütçelerin,
düşük vergilerin, altın standardının ve Say kanununun klâsik erdemleri, daha
önce hiç görülmemiş bir şekilde saldırı altındaydı. Adam Smith’in inşa ettiği
yapı, çökme tehlikesi yaşıyordu.
1930’ların Büyük Bunalımı, yirminci yüzyılın en sarsıcı ekonomik olayıydı.
Bu bunalım, özellikle Yeni Çağın yirmili yılları boyunca Batılı hayat standartla*

Bu bölüm için seçilen müzik: Aram Khachaturian, Gayne balesinden “Süvari Kılıcı Dansı”
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rında sağlanan büyük ilerlemeler göz önünde tutulduğunda, gerçekten şok edici
idi. Bunalımın yoğun olarak yaşandığı 1929-33 yılları arasında, hayat standartları
kötüleşmeye başlayacaktı. Birleşik Devletlerde, endüstriyel hasıla yüzde 30’dan
fazla düştü. Ticarî bankaların yaklaşık yarısı iflâs etti. İşsizlik oranı yüzde 25’in
üzerine fırladı. Hisse senedi fiyatları yüzde 88 oranında değer kaybına uğradı. Avrupa ve dünyanın geri kalan kısmı da benzer bir keşmekeş ile karşı karşıya kaldı.
Avusturyalı Mises ve Hayek, Birleşik Devletlerde sağlam parayı savunan
iktisatçılarla birlikte, sıkıntıyı önceden sezmişlerdi; ancak, kesin olarak ortadan
kalkacağa benzemeyen hızlı bir düşüş ve durgunluk karşısında kendilerini çaresiz
hissettiler. 1930’ların ortalarında, Roosevelt’in “Yeni Eylem” (New Deal) plânı
ile kendini hissettiren bir canlanma başlamıştı, fakat fazla sürmedi. ABD’de işsizlik, 1930’lu yıllarda iki haneli seviyesini korudu ve bu durum İkinci Dünya
Savaşı’na kadar ortadan kalkmadı. Avrupa daha iyi durumda değildi; sadece
Hitler’in saldırgan Almanya’sı savaş yaklaştığında tam istihdama ulaşmıştı. Özgür dünyada, iş kaybetme korkusu, açlık korkusu ve savaş korkusu uğursuz bir
şekilde kısa sürede ortaya çıkıvermişti.
Büyük Bunalımın uzunluğu ve şiddeti, birçok Anglo-Amerikan iktisat uzmanının, klâsik laissez-faire ekonomisini ve serbest piyasa kapitalist sisteminin
kendi kendini düzeltme yeteneğini sorgulamasına neden olmuştur. Saldırı, kapitalizmin rekabetçi doğası (mikro) ve genel ekonominin istikrarı (makro) olmak üzere iki düzeyde gerçekleşmişti.

KLÂSİK REKABET MODELİ AKSAK MIYDI?
İki iktisatçı birbirlerinden bağımsız olarak, mikro seviyede klâsik rekabet modeline karşı çıkan kitaplarını aynı zamanda yazdılar. 1933’te Harvard Üniversitesi
Basımevi, Edward H. Chamberlin (1899-1967) tarafından yazılan Tekelci Rekabet Teorisi’ni ve Cambridge Üniversitesi Basımevi de, Joan Robinson (190383) tarafından yazılan Aksak Rekabet Ekonomisi’ni yayınladı. Her iki iktisatçı da,
piyasalarda “saf rekabet”ten “saf tekel”e kadar çeşitli rekabet seviyelerinin bulunduğunu ve çoğu piyasa koşullarının “aksak” olduğunu ve çeşitli düzeylerde tekel
gücü içerdiğini savunan fikirlerini ortaya koydular. Chamberlin-Robinson’ın eksik rekabet teorisi, iktisat biliminin hayal gücünü etkisi altına aldı ve o zamandan
beri mikro ekonominin ayrılmaz bir parçası oldu.
Bu teorinin, güçlü politik yansımaları vardır: Laissez faire eksiktir ve kapitalizmde rekabet şartlarını garanti edemez; devlet, şirketlerin doğal tekelci
eğilimlerini azaltmak için kontroller ve anti-tröst hareketler vasıtasıyla ekonomiye müdahale etmelidir.
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Fotoğraf 13.1
Joan Robinson (1903-83)

Fotoğraf 13.2
Edward Chamberlin (1899-67)

Rekabetçi kapitalizm aksaktır.

Mark Blaug’un İzniyle.

KAPİTALİZME RADİKAL TEHDİT
Fakat, bu tehdidin boyutu, makro ekonomide önerilen radikal kapitalist olmayan alternatiflerle karşılaştırıldığında çok daha küçüktür. Marksizm, 1930’lar boyunca tüm kampüslerde ve aydınlar arasında bir tutku idi. Harvard’da eğitim
görmüş iktisatçı Paul Sweezy, 1930’ların başında Londra Ekonomi Okulu’na
(LSE) gitmişti ve eğitimini tamamladığı okulunda radikal fikirleri öğretmeye
hazır bir şekilde iyi yetişmiş bir Marksist olarak geri döndü. Sidney ve Beatrice
Webb, Stalin’in tam istihdam ve ekonomik üstünlüğün “yeni medeniyet”ini törenle iktidara taşıdığı yönündeki inançlarında sağlam, iyimserlik dolu bir havada
Sovyetler Birliği’nden geri döndüler. Var gücüyle hücuma kalkmış sosyalizm,
istikrarsız kapitalist sistemin tek alternatifi miydi?

KAPİTALİZMİ KİM KURTARACAKTI?
Daha ölçülü aydınlar, toptancı sosyalizme, millîleştirmeye ve merkezî plânlamaya alternatif arayışı içindeydiler. Allah’tan, Batı uygarlığının temellerini yıkmadan ekonomik serbestliği koruyan bir yolu, yani, çoğunluğun hemfikir olduğu bir siyasî düşünceyi dile getiren güçlü bir ses vardı.
Bu ses, yeni Camridge okulunun önde gelen ismi John Maynard Keynes’in
sesiydi. 1936’daki devrimci kitabı İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi (The
General Theory of Employment, Interest and Money)’nde Keynes, kapitalizmin
doğası gereği istikrarsız olduğunu ve tam istihdama götüren doğal bir eğilimi
olmadığını vaaz ediyordu. Ama, aynı zamanda, ekonominin millîleştirilmesine,
fiyat-ücret kontrolleri konulmasına ve arz ve talebin mikro temellerine müdahaleye ihtiyaç olduğunu kabul etmiyordu. İhtiyaç duyulan tüm şey, devletin sağı
solu belli olmayan kapitalist direksiyonu kontrol altına alması ve arabayı refahı
sağlaması için tekrar yoluna koymasından ibaretti. Nasıl? Klâsik yaklaşımda olduğu gibi fiyatları ve ücretleri iyice budayarak değil, fakat temkinli bir şekilde
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federal bütçe açıklarını artırarak; talebi genişletecek, yeniden güveni sağlayacak
bayındırlık işlerine para harcayarak, olacaktı bu. Bir kere ekonomi tekrar yoluna
girip de tam istihdama ulaşıldığında, devletin daha fazla açık bütçe politikası izlemesine gerek olmayacaktı ve klâsik model hakkıyla işleyecekti.
Keynes’in toplam talep yönetimi modeli, ümit vermeyen sönük bilimi iyimserler kulübüne çevirdi: İnsanlık, her şeye rağmen ekonomik yazgısına hâkim
olabilecekti. Keynes’in devletin, koşullar gerektirdikçe toplam talebi genişletebileceği ya da daraltabileceği iddiası, kapitalizmin kendisini ortadan kaldırmadan,
onun doğasında varolan dalgalanmaları ortadan kaldırabileceğe benziyordu. Bu
esnada, ekonomik özgürlüğün laissez-faire politikası, mikro ekonomik düzeyde
sürdürülebilirdi. Kısaca, Keynes’in ılımlı politikaları, hür teşebbüs için bir tehdit
olarak değil, aksine bir koruyucu olarak değerlendirilmiştir. Aslında bu politikalar, en önemli rakip teori olan Marksizm’in gelişmiş ülkelerde tamamen durma
noktasına gelmesini sağlamıştır (Galbraith 1975 [1965]: 132).

“KARANLIK BİR GECEDE BİR IŞIĞIN PARLAMASI GİBİ”
Keynezyen devrim, Avusturya Ekolünden Keynes taraftarlığına dönen, özellikle
en genç ve en parlak (iktisatçılar) arasında neredeyse bir gecede (çok kısa bir sürede) kabul gördü. John Kenneth Galbraith, o günleri şöyle yazar: “Burada
ümitsizliğin çaresi vardı... Sistemi yıkmadı, hatta onu korudu. Devrimci olmayanlara ‘gerçek olamayacak kadar harika’ göründü. Fakat, arada sırada devrimci
olanlara ise ‘hakikatin ta kendisi’ gibi görünüyordu. Gündüzleri okulda yine eski
iktisat teorisi öğretildi. Fakat, 1936’dan beri akşam vaktinde ve hemen her akşam neredeyse herkes Keynes’i tartıştı” (1975: 136). Daha sonra, Keynezyen teorinin yüksek sesli muhalifi olan Milton Friedman şöyle dedi: “Bu sıkıntılı tablonun aksine [Avusturya Ekolünün öne sürdüğü laissez-faire reçetesi], depresyonun ve sağ politikanın rehabilitesiyle ilgili Keynes’in yorumu konusunda
Cambridge’den (İngiltere) sızan haberler, karanlık bir gecede beliren parlak bir
ışık gibi olmalıydı. Hastalığın daha umutsuz bir teşhisini sunmuştu. Daha
önemlisi, bütçe açıkları yoluyla daha acil, daha az acı veren ve daha etkili bir tedavi sunmuştu. Genç, enerjik ve üretken zihinlerin onun cazibesine nasıl kapıldığını anlamak zor değil” (1974: 163).
Keynezyen toplam talep yönetim modeli, özellikle açık bütçe harcamalarının ve büyük miktardaki devlet harcamalarının kabul gördüğü İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, iktisatçıları marjinalist devrimden bile daha hızlı bir şekilde
peşinden sürüklemiştir. Üniversitede profesör olmadan kısa bir süre önce Alvin
Hansen’in öğrencileri olan Paul Samuelson, Lawrence Klein ve diğer Keynezyen
takipçiler, öğrencilerine tüketim fonksiyonu, çarpan, marjinal tüketim eğilimi,
tasarruf paradoksu, toplam talep kavramları ve C + I + G’yi öğretmeye
başlamışlardı. Bu, tuhaf, yeni ve heyecan verici bir doktrindi.
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KEYNES’İN KARANLIK TARAFI
Keynes, bunalım (depresyon) için makul bir tedavi önermiş olabilir; ancak onun
teorileri aynı zamanda her yerde devlet müdahaleciliği, refah devleti ve büyük
devlete olan sınırsız inancın kabul gördüğü savaş sonrası bir ortamı ortaya çıkarmıştır. Teorileri, aşırı tüketimi, borç finansmanını, tasarruflar üzerinde artan
oranlı vergilemeyi, denk bütçeleri ve düşük vergileri teşvik ediyordu. Eleştirenler, Keynezyen iktisadı, geleneksel iktisadî değerlere doğrudan bir saldırı ve
Marksizmden bu yana ekonomik özgürlüğün ilkelerine dönük en ciddî tehdit
olarak görüyorlardı. Onlar için Keynes’in Genel Teori’si, “İngiliz dilinde ortaya
çıkan ortodoks kapitalizme ve serbest girişime yönelik en usta ve en fazla zarar
verici saldırıyı oluşturuyordu” (Hazlitt 1977: 345).
Zaman zaman yapılan Keynes’in sonunun geldiği yolundaki beyanlara rağmen, Keynezyen düşünce; akademik camiada, parlâmento koridorlarında ve
Wall Street’te öylesine yaygındı ki, Time dergisi yerinde bir kararla yirminci
yüzyılın en etkili iktisatçısı olarak Keynes’i seçti. Biyografi yazarı Charles
Hession şöyle yazıyordu: “Belki Karl Marx’ı dışarda tutarsak, Keynes hakkında
öteki herhangi bir iktisatçıdan daha fazla kitap ve makale yazılmıştır” (1984:
xiv). Yerinde bir davranışla, The New Palgrave (ekonomi sözlüğü), onbeş sayfalık Marx’ın biyografisi ile karşılaştırıldığında, yirmi sayfalık en uzun biyografi
yazısını Keynes’e ayırmıştır. Ve en son biyografi yazarı Robert Skidelsky,
Keynes’i şöyle bir temele oturtmuştur: “Keynes sihirli bir şahsiyetti ve ona yakışan da arkasında büyüleyici bir eser bırakmaktı. Hiçbir zaman onun gibi bir iktisatçı gelmiş değildir” (1992: 537).

KEYNES, İNGİLTERE’Yİ YÖNETEN ELİT ARASINDA
DÜNYAYA GELDİ
Böyle bir bağlılığı ve böyle bir düşmanlığı doğurabilen Keynes, nasıl bir adamdı?
John Maynard Keynes (1883-1946), ilk çocukluk döneminden itibaren
seçkin bir entellektüel şahsiyetti. Bir defasında, isminin nasıl telâffuz edildiği sorulduğunda, “Keynes, beyinlerdeki gibi” diye yanıt verdi. İngiltere’nin en büyük
beyinlerinin bulunduğu ortamın merkezinde, 1883’te (Marx’ın öldüğü yıl) doğan Keynes, Cambridge Üniversitesi’nde iktisat profesörü ve Alfred Marshall’ın
arkadaşı olan John Neville Keynes’in oğluydu. Neville, aslında oğlu
Maynard’dan üç yıl kadar daha uzun yaşadı ve 1949 yılında 97 yaşındayken
öldü. Annesi Florence Ada Keynes, aynı zamanda Camridge’in ilk kadın belediye başkanı olarak temayüz etmişti.
Keynes, babasına karşı mesafeli olurken, annesine karşı kendisini her zaman
yakın hissetmiştir. Maynard daha sekiz yaşındayken, babası 1891’de günlüğüne
onunla ilgili, “annesi gibi olmak isteyen, ne olursa olsun, her şeyde ona benzemeyi arzulayan yegâne kişi” diye yazıyordu (Hession 1984: 11).
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Keynes, pahalı (bu yüzden de herkesin kolaylıkla devam edemediği) bir
okul olan Eton’a gitti. Sonra da, beklenildiği gibi, Cambridge Üniversitesi’ne
devam etti ve 1905 yılında da matematik bölümünden mezun oldu. Keynes,
daha sonra olasılık teorisi üzerine tartışmalı bir kitap yazacaktı.

Fotoğraf 13.3: John Maynard Keynes (1883-1946)
“İsyankâr gözlere sahip kıvrak bir zekâ”
Hulton-Getty Arşivleri’nin izniyle.

KEYNES BİR “HAVARÎ” OLUYOR
Arkadaşları onu yaşının çok üzerinde (erken gelişmiş), zeki ve bazen kaba birisi olarak görürlerdi. Onun en ayırt edici özellikleri, “isyankâr gözleri” ve “kıvrak zekâsı”
idi (Skidelsky 1992: xxxi). Keynes kendisini “fiziksel olarak itici” bulurdu. Buna
rağmen, Cambridge’de özel gizli bir topluluk olan (Yale’deki Skull ve Bones’dan
farklı bir şey değil), sayıları ancak bir düzineyi bulan Havarîlerin (Apostles) üyeleri
arasına seçilmişti. Burada üyelik, hayat boyu geçerliydi. Şair Alfred Lord Tennyson,
matematikçi Bertrand Russel, filozof G.E. Moore, yine filozof Alfred North
Whitehead ve biyografi yazarı Lytton Strachey de bu topluluğun diğer önemli
üyelerindendi. Havarîler, her Cumartesi akşamı (önemli) makaleleri tartışmak üzere
toplanan, birbirine dostane bir şekilde sıkıca bağlı bir gruptu.
Yirminci yüzyıla girerken Havarîler, G. E. Moore’un etkisi altında
Viktoryen ahlâkı ve burjuva değerleri için derin bir aşağılama duygusu geliştirmişlerdi. Hatta, homoseksüelliğin ahlâkî olarak üstün olduğu yönündeki çarpık
düşünceyi ileri sürdüler. Her ne kadar 1925 yılında 44 yaşında iken Lydia
Lopokova ile evlenmesi üzerine, terk etmiş görünse de, Keynes, yetişkinlik
döneminin ilk zamanlarında faal bir homoseksüel idi (bakınız, aşağıdaki kutu).
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Keynes, mezuniyet sonrasında, İngiltere’de (Hindistan’a hiç gitmemesine rağmen) Hindistan’la ilgili işlerin takip edildiği kuruma devlet memuru olarak girdi ve
burada iki yılını geçirdi. 1909’da Cambridge’de öğretim üyesi oldu ve 1911’den
1944’e kadar Camridge’in Economic Journal dergisinin genel yayın yönetmeni olarak
görev yaptı. Ekonomi üzerine eğitim almadı. Sadece Alfred Marshall’ın bir dersini
aldı, fakat çok hızlı bir şekilde o dersi öğretme yeteneğini kazandı.

KEYNES’İN HOMOSEKSÜELLİĞİ HAKKINDAKİ
GERÇEK
Değişmek için çok geç. Şimdiye kadar (cinsel anlamda) ahlâksız olarak kaldım ve
sonuna kadar da böyle kalmaya devam edeceğim.
John Maynard Keynes (Hession 1984: 46)
Keynes’in resmî biyografisinde iktisatçı Roy Harrod, arkadaşı hakkında
şöyle yazıyordu. “Onun kusurlarıyla ilgili herhangi bir gerçeğin saklı kalıp
kalmadığına tam olarak vakıf değilim. Eleştiriler, gerçekte hiçbir temeli olmayan kötü niyetli ve yanlış bilgilere dayanarak yapılmıştır” (Harrod 1951:
viii). Aslında, burada bir örtbas etme durumu vardı. Harrod, Keynes’in şöhretini olumsuz yönde etkileyeceğini düşündüğü cinsel davranışlarını dikkatli
bir şekilde gizliyordu.
Günümüzün bütün biyografi ekollerinin (ve bu arada bu kitabı da dışarıda tutmadan) söylediği şey, Harrod’un biyografisinin gerçeği [kendilerinden] daha fazla yansıtmadığı yönündedir. Robert Skidelsky (1992), D. E.
Moggridge (1992) ve Charles Hession (1984) tarafından yazılan yakın zamanların tarih kitapları, Keynes’in cinsel maceralarının sadece birkaç detayına yer ayırmıştır. Hatta, Moggridge, Keynes’in cinsel randevu günlüğünü
ekler kısmında verecek kadar ileri gitmiştir (1992: 838-39).
Keynes’in cinsel eğilimleri, (aşırı koruyucu anneden ve zayıf bir babadan oluşan) aile hayatından; erkekler arasındaki (sevgi ve dostluğa dayalı)
plâtonik aşkın erkek ve kadın arasındaki (şehvete dayalı) cinsel aşktan manen
daha üstün olduğuna dair Yunan felsefesinin öğretildiği, tamamı erkeklerden
oluşan bir kurum olarak Eton Okulu’ndan; ve manevîyatı ve evrensel davranış kurallarını dikkate almamayı vaaz eden G. E. Moore’un üniversite öğrencilerine özgü fikirlerinden etkilenmiş olabilir. Keynes, doğru veya yanlış olmasıyla ilgilenmeksizin, “iyi hayat” sürmeye kuvvetle inanmıştı.

KEYNES BİR KADIN DÜŞMANI MIYDI?
Keynes’in erkeklere karşı özel tutkusu, bayanlara karşı olan davranışlarını etkilemiş olabilir. Marshall gibi, derslerinde bayan öğrencilerin bulunmasından pek
hoşlanmazdı. 1909’da, Cambridge’de ders verdiği bir dönemde şöyle yazmış369
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PAUL, KEYNEZYEN ÇAPRAZI* ŞAHA
KALDIRIYOR:
SAMUELSON VE MODERN İKTİSAT **

Bir milletin ekonomiyle ilgili ders kitaplarını bir yazabilsem, o
milletin kanunlarını kimin yazdığı —veya o milletin ileri düzeydeki anlaşmalarını kimin şekillendirdiği— hiç umurumda
olmaz.
Paul A. Samuelson (1990: ix)
1948 yılı, iktisat biliminde zaman zaman yaşanan dönüm noktalarından biriydi.
1776, 1848 ve 1871’i hatırlıyor musunuz?
1948’in başlarında, New York’taki apartman dairesinde kendi hâlinde yaşayan Avusturyalı göçmen Ludwing von Mises, muhafazakâr bir yayın olan Plain
Talk için “Geçim Sıkıntısı, Keynezyen Mucize” başlıklı kısa bir makale kaleme
alıyordu. Mises, gayet ciddî olarak ilân ediyordu: “Bugün Amerika Bileşik Devletleri’nde neler oluyor? Keynesçiliğin son başarısızlığı mıdır bu? Hiç şüphe yok
*
“Keynezyen çapraz”, “Keynesian cross” kavramının karşılığı olarak kullanılmıştır. Çapraz terimi
yerine kesişim de kullanılabilir; hatta kesişimin, kastedilen anlamı daha doğru yansıttığı da
söylenebilir, ancak; Türkçe’de “çapraz” yaygın olarak kullanıldığı için tercih edilmiştir. Çapraz
(cross) teriminin kullanılması, iki doğrunun birbirini kesmesi nedeniyledir. Millî gelirin toplam talep
(harcamalar) ve toplam arz yönünden gösterildiği iki eksenli diyagramda, 45 derecelik doğru ile
toplam harcamalar doğrusunun kesişiminin çarpan mekanizması çerçevesinde ele alınması Keynezyen çapraz kavramıyla betimlenmektedir. Dolayısıyla, “Keynezyen çapraz”, basit Keynezyen millî
gelir oluşumunu ve buradan hareketle harcama kalemlerinin birinde meydana gelen bir değişikliğin
çarpan etkisini gösteren modeli ifade etmek için kullanılır. (Ed.)
**
Bu bölüm için seçilen müzik: Johannes Brahms, Macar Dansı No. 5
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ki, Amerikan halkı Keynezyen kavramlardan ve sloganlardan uzaklaşmaktadır.
Saygınlıkları giderek azalıyor” (Mises 1980:62).
Belki bu bir hüsnü kuruntu idi, ancak Mises, 1948’de dönemi bundan daha
kötü bir şekilde yanlış okuyamazdı. 1948, tam da John Maynard Keynes’in yeni
iktisadının, Keynes’in hızla artan çok sayıdaki takipçisi tarafından geleceğin dalgası ve kapitalizmin kurtarıcısı olarak duyurulduğu yıl idi. Gerçekten, Keynes,
İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi kitabını yazdığından bu yana, Keynes ve
Yeni Keynezyen Model hakkında abartmasız yüzlerce makale ve düzinelerce kitap yayınlanmıştır.

ÖTEKİ CAMBRIDGE
1948 yılı aynı zamanda, Harvard’da ekonomi bölümü başkanı olan Sermour E.
Harris’in Amerikan Kapitalizmini Korumak adlı derleme bir cilt kitap hazırladığı
yıldı. Bu kitap, yazarın 1947’deki Yeni İktisat isimli derleme çalışmasına yapmış
olduğu bir ilâve idi. En çok satanlar listesinde yer alan her iki kitap da, Keynes’in
yeni iktisadını vaaz eden önde gelen iktisatçıların övücü makaleleriyle doluydu.
Darwin’in devrim niteliğindeki teorisini yayan, gözü pek ve inatçı bir adamı
vardı, oysa Keynes’in Amerika’da bu işi yapan aynı şekilde üç adamı vardı:
Seymour Harris, Alvin Hansen ve Paul A. Samuelson. Bunların hepsi “öteki
Cambridge”de, yani, Massachusetts’teki (ABD) Cambridge’de idiler. Hem
Harris hem de Hansen, Keynesçiliğe dönmüş ve öğrencilerini ve meslektaşlarını
bu tuhaf yeni doktrinin yararı konusunda ikna etmek için bütün enerjilerini harcayan, muhafazakâr Harvard’lı hocalardı.
Keynezyen iktisadın Amerika’daki ilerlemesi, Avrupa’dan Yeni Dünya’ya
doğru zor fark edilen ancak belirgin bir kayışı temsil ediyordu. Savaştan önce,
Cambridge ve Londra, iktisat dünyasını şekillendiriyordu. Savaştan sonra ise, en
iyi ve en parlak lisansüstü öğrencileri için cazibe merkezi, Boston, Chicago ve
Berkeley idi. Öğrenciler çalışmalarını yapmak üzere dünyanın her yerinden
Amerika’ya geldiler, ki bu sadece iktisat öğrenimine özgü bir şey değildi.

DERS KİTABININ YILI
Son olarak, 1948, yeni heyecan verici, öncü mahiyette bir ders kitabının
Harvard’ın komşu üniversitesi olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden
(MIT) çıktığı yıldı. (Kendi ifadesiyle) “kendinden emin, kendini bir şey zanneden, gayretli ve tuttuğunu koparan” Paul Samuelson tarafından yayınlanan İktisat (Economics) kitabının, bütün alanlarda şimdiye kadar yayınlanmış en başarılı
ders kitabı olacağı kesindi. Kitabın on altı baskısı dört milyondan fazla satmış ve
kırktan fazla dile çevrilmiştir. Jean Baptiste Say, John Stuart Mill ve Alfred
Marshall’ın kitapları da dahil olmak üzere, başka hiçbir kitap bununla
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karşılaştırılamaz. Samuelson’nın İktisat kitabı, dünya ekonomisinde ve iktisat
bilimindeki; barış ve savaş, yükseliş ve çöküş, enflâsyon ve deflâsyon, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ve bir dizi yeni ekonomik teoriler gibi, dramatik değişmelerin yaşandığı yarım yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüştür.
Samuelson’ın kitabı, çok iyi yazıldığı için değil, basit cebiri ve açık grafikleri
ustaca kullanarak Keynesçi makro ekonominin temellerini açıkladığı ve basitleştirdiği için popüler idi. Kitap, her yıl yüz binlerce satarak, iktisat alanında büyük
bir başarı elde etti. Samuelson, her üç yılda bir kitabını güncelleştirdi ve bu uygulama şimdiki ders kitabı yayıncıları için bir örnek teşkil etti. İktisat kitabı, popülaritesinin zirvede olduğu 1964 yılında 440.000’in üzerinde sattı. Hatta, benim yetiştiğim Brigham Young Üniversitesi gibi muhafazakâr bir kurum bile
Samuelson’ın ders kitabını kullandı.

MESLEKÎ BAŞARININ ZİRVESİ
Samuelson, sadece Keynesçi iktisadı popüler hâle getirmesinden dolayı tanınmaz, aynı zamanda modern makro ekonomik teorinin babası olarak da bilinir.
Kendisi, saygı gösterildiği ve aynı zamanda suçlandığı saf matematiksel iktisada
sayısız katkılarda bulunmuştur. İktisadı saf mantıksal bir bilim hâline getirdiği
için saygı duyulurken, Ricardocu kötü alışkanlığı ve Walrasçı denge analizini
herhangi bir uygulamalı çalışmadan yoksun uç noktalara taşıdığından dolayı
suçlanmıştır. (4. ve 8. bölümlere bakınız)

Fotoğraf 14.1: Paul Anthony Samuelson (1915- )
“Genç, soğukkanlı, nazik.”
Paul A. Samuelson’ın izniyle.

Akademik camia, Samuelson’ı popüler ve bilimsel çalışmalarından dolayı, kırk
yaşın altındaki en parlak iktisatçılar için verilen ilk John Bates Clark Madalyası,
1970’de iktisat alanında nobel ödülünü alan ilk Amerikalı, ve iktisadın ötesinde
1971’de Albert Einstein Madalyası dahil olmak üzere, neredeyse tüm şeref payeleriyle ödüllendirmiştir. Hatta her yıl finans alanında yayınlanan çalışmalara verilen
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ve kendisinden sonra Paul Samuelson Ödülü olarak adlandırılan bir ödülü de vardır. Büyük dergilerin tamamında (küçüklerin de bir çoğunda) makalelerine rastlamak mümkündür. Samuelson, Amerikan Ekonomi Derneği’nin (AEA) başkanı
seçilmiş, diğer üniversitelerden sayısız onursal dereceler almış ve bilim adamlarının
kendi çalışmasıyla ilgili makaleleri olan bir meslektaşlarını onurlandırdıkları birçok
bilimsel derginin (Festchrifts) ve bilimsel toplantının konusu olmuştur.

“MAKRO İKTİSAT” KAVRAMINI KİM İCAT ETTİ?
1929-35 yıllarında Büyük Depresyonu yaşamış olanlar için, makro ekonomi
derslerinde okudukları mevcut ders kitaplarının en iyisi bile neredeyse gülünç durumdaydı. Makro iktisat kelimesi, henüz icat edilmemişti.
Paul A. Samuelson (1997:157)
“Makro iktisat” ifadesini Samuelson mı icad etti? Bu kavram, İktisat kitabının ilk baskısında yer almıyordu. Samuelson, “mikro” ve “makro” arasındaki
ayrımın, iktisatta ilk nobel ödülünü kazanan iki ekonometrisyen Raymor
Frisch ve Jan Tinbergen’e kadar geriye götürülebileceğine inanır. “Makro
iktisat” ifadesi 1939’da Eric Lindahl’a kadar geriye götürülebilirken, Frisch
“ekonometri” kelimesini ilk kullanan kişi olmuştur (Samuelson 1997: 157).
Bununla birlikte, “mikro” ve “makro” arasındaki ayrım, ondokuzuncu
yüzyılın sonlarına kadar geriye gider. Avusturyalı iktisatçı Eugen BöhmBawerk 1891’in Ocak ayında şu cümleyi yazmıştı: “Eğer birisi gelişmiş bir
ülkenin makro kozmosunu doğru olarak anlamak isterse, kendini mikro
kozmos çalışmaktan alıkoyamaz” (Böhm-Bawerk 1962: 117). Avusturyalılar, bunu yeniden yapın!

“GENÇ, KENDİNDEN EMİN DAHİ ÇOCUK”
Paul A. Samuelson, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1915’te Indiana eyaletinin
Gary şehrinde doğdu ve 1935’te tecrübesiz yirmili yaşlarında, üniversite diplomasını aldığı Chicago Üniversitesi’nin bulunduğu Chicago kentine taşındı. Chicago, bugün olduğu gibi, 1930’larda da iktisatta laissez faire (bırakınız yapsınlar)
düşüncesinin kalesiydi. Chicago Üniversitesi, o günlerde aralarında başkalarının
da bulunduğu Frank Knight, Jacob Viner ve Henry Simons tarafından sevk ve
idare ediliyordu. Paul, iktisadın birinci sınıfında fakültedeki hocalar arasında
belki de en çok serbestlik taraftarı olan ve daha sonra da Milton Friedman’ın kayın biraderi olan Aaron Director’dan ders aldı. Aynı tarihlerde, hem Friedman
hem de George Stigler lisans-üstü öğrencisiydiler. Director’ın laissez faire felsefesi, muhafazakâr bir kurumda kabul gören doktrinlere entellektüel tarzda karşı
olmaktan hoşlanan ve “ılımlı sosyalist” olarak bilinen bir babadan etkilenen genç
reformist Samuelson’a cazip gelmedi. Aynı zamanda, depresyon dönemi boyunca, geçici önlemler olarak Chicago okulunun birçok lideri, açık bütçe harca406
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malarını ve hükümetin diğer aktivist politikalarını desteklemiştir (Chicago’da
laissez faire geleneğinin pek söz konusu olmadığı dönemler için, Bölüm 15’e bakınız). Samuelson, Keynes ile karşılaşana kadar savunduğu bir kavramı
(monetarizmi) Chicago’dan miras almıştı. Samuelson bu konuda kandırıldığı
için kendini “ahmak” olarak görmüştür (Samuelson 1968: 1).
Samuelson derhal, şaşırtıcı bir geçişe tanıklık ettiği Harvard’a gitti. Eski bir
klâsik iktisatçı olan, hocası Alvin Hansen Keynezciliğe dönmüştü (sayfa 403’teki
kutuya bakınız). Birdenbire Keynes ve kitabı Genel Teori moda oldu ve
Samuelson hızla Keynesçilik lehine monetarist düşüncelerini terk etti. Samuelson,
o dönemi iktisatçı olmak için heyecan verici bulmuştu: “Bir iktisatçı olarak
1936’dan önce doğmuş olmak bir nimet, buna katılıyorum. Fakat çok uzun bir
süre önce doğmuş olmaya değil!” (Harris 1947: 145). Samuelson, aşağıdaki tanıdık mısraları William Worth’un The Prelude’ undan uyarlamıştır (daha önce Bölüm 3’te bir alıntı verilmiştir):
O şafak vaktinde hayatta olmak bir mutluluk,
Ama genç olmak, çok daha büyük bir mutluluktu!
Ayrıca, âşık olma zamanıydı ve Paul, 1938’de Radcliffe summa cum laud *
sahibi ve aynı zamanda bir iktisatçı olan Marion Crawfor ile evlendi. Çiftin, iktisatçı Robert J. Samuelson dahil, iki kız ve dört oğlu oldu. Marion Samuelson
1978’de öldü ve Paul Samuelson 1981’de Risha Eckaus ile tekrar evlendi.
Samuelson tezini 1941’de tamamladı ve aynı yıl David A. Wells Ödülünü
kazandı. Tez, 1947’de İktisadî Analizin Temelleri olarak basıldı (1972 [1947]).
Samuelson bu çalışmada, iktisadın başlıca ifade tarzının, düz anlatım değil, matematik olması gerektiği düşüncesini savunarak, Alfred Marshall’la yollarını ayırmıştır.
Fakat mezuniyet sonrasında bu mutluluğun o kadar da tatlı olmadığını
gördü. Harvard’da hocalık yapmayı tercih ettiğini söyledi. Fakat, gençlik heyecanı, mağrur kişiliği ve Yahudi asıllı oluşu, bunların hepsi aleyhine işledi. Onun
kendini beğenmiş ukalâ davranışları, bölüm başkanı Harold Hitchings
Burbank’ın uzun süre sinirlerini bozmuş ve bundan dolayı bölüm kendisine sadece bir okutmanlık teklif etmiştir. Cambridge’de kalmaya kararlı olduğu için,
akademik camiada daha önceden pek bilinmeyen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) iktisat bölümünde bir görevi kabul etti.
Bu, Harvard’ın kısa süre sonra pişman olduğu bir yanlıştı. 1947’ye gelindiğinde, Samuelson en parlak genç iktisatçılar için verilen ilk John Bates Clark Madalyası ile ödüllendirilmişti, okulu ona profesörlük unvanı vermişti ve MIT, ülkede en iyi iktisat bölümlerinden biri olarak yer almıştı. Bunların hepsi, otuz iki
*

Amerikan üniversitelerinden mezun olurken verilen en yüksek şeref payesi (Ed.).
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yaşında oluyordu! Bir yıl sonra da, her iktisat bölümünün kıskanacağı bombayı
patlatacaktı: Samuelson’ın, ‘makro iktisadın yeni İncil’i’ İktisat adlı eserinin ilk
baskısı çıkacaktı. Nitekim, Harvardlı Profesör Otto Eckstein “Harvard, bu kuşağın en önemli iktisatçısını kaybetti” dedi (Sobel 1980: 101).

SAMUELSON, ÜNLÜ DERS KİTABINI YAZMA NOKTASINA
NASIL GELDİ: “BULUNMAZ BİR FIRSAT”
Savaş sırasında Samuelson, uçakları izlemek için bilgisayar tekniklerinin geliştirildiği MIT Radyasyon Lâboratuvarı’nda çalıştı. Savaş sonrası dönemin başlarında,
Harvardlı öğrenciler, savaş hakkında hiçbir şey söylemeyen ve Keynes’in yeni
iktisadından çok az bahseden güncelleştirilmemiş kitaplardan iktisat öğrenimi
görüyorlardı. Samuelson, “Harvard’daki ve MIT’deki öğrenciler genellikle öylesine
anlamsız bakışlara sahipti ki” demişti. Bölüm başkanı, Samuelson’dan yeni bir ders
kitabı yazmasını istedi. Üç yıl boyunca geceleri ve yazları usanmadan yorulmadan
çalıştıktan sonra (“tenis oynayamama pahasına”) İktisat kitabı ortaya çıktı.

HER İKİ TARAFTAN SALDIRI
McGraw Hill tarafından yayınlanan ilk baskı, 1950’nin sonuna kadar 120.000’den
fazla sattı ve satış devam etti. Fakat, kitap kısa bir süre sonra, bir yandan, sosyalizme yönelik eğilimlerinden rahatsız olan iş âleminden; diğer yandan, kapitalizme
yönelik eğilimlerinden rahatsız olan Marksistlerden gelen saldırılara maruz kaldı.
Wiliam F. Buckley, Jr.’ın Yale’de Tanrı ve İnsan (1951) adlı makalesi,
Samuelson’ın kitabına iş dünyası karşıtı ve devlet yanlısı olduğu iddiasıyla karşı
çıktı. Veritas Vakfı adlı bir örgüt, Harvard’da Keynes isimli kitabı yayınladı ve
Keynesçiliği, Fabiyen sosyalizmi, Marksizm ve Faşizm ile bir tuttu. Samuelson,
Marx’ın kapitalist sistem hakkındaki tahminlerinin “berbat yanılgı” olduğunu
söylediği zaman, Marksistler gücenmişti. Kocaman iki ciltlik eleştirel kitap AntiSamuelson (1977), Samuelson’a karşı çıkmak ve öğrencilere Marksizmi tanıtmak
için yayınlandı. Samuelson; Stalin gününde İktisat kitabının, özel lisanslı okuyucular dışında girilmesi yasak olan seks kitaplarının bulunduğu özel olarak ayrılmış
raflara konulduğunu duyduğunda memnun olmuştu. Samuelson, “aslında, yanağınız Sağ taraftan bir şaplak yediğinde; acı, Sol taraftan atılan bir tokatla bir ölçüde hafifletilebilir” şeklinde karşılık vermişti. (1998: xxvi). Bu arada, Samuelson,
görünürde çoğunluğun desteğini alan dengeli bir iktisat markası sundu. Genel olarak, ekonomiyi “istikrara kavuşturmak” için yoğun müdahaleyi tercih ederken, tarımda serbest ticareti, rekabeti ve serbest pazarları desteklemek suretiyle, mikro
alanda kısmen laissez faire’i destekler görünmüştür.
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ALVIN HANSEN “AMERİKALI KEYNES” OLMAK İÇİN
YÖN DEĞİŞTİRİR
Alvin Hansen Keynezyen Devrimi Amerika’ya getirmek için diğer herhangi bir
iktisatçıdan çok daha fazlasını yaptı.
Mark Blaug (1985:79)
Paul Samuelson’ın akıl hocası, Harvard Profesörü Alvin H. Hansen (18871975), Keynes’in Amerika’daki havarîsiydi. O tarihlerde Minnesota
Üniversitesi’nde görev yapan Hansen dahil, birçok eski iktisatçı, Keynes’in
klâsik iktisada karşı çıkan fikirlerini ilk önce reddetti. Sadece, Federal
Reserve’in başkanı olan Utahlı istisnai banker Marriner Eccle ve Roosvelt’in
ekonomi danışmanı Launlin Currie, tanınmış Keynesçi taraftarlardan idiler.
Daha sonra, 1937’nin sonbaharında, Hansen Harvard’a geçti ve birden
bire (50 yaşında) Keynes’in devrimci mizacını benimsedi. “Amerikalı
Keynes” olarak sözünü esirgemeyen bir taraftar oldu. Onun maliye politikası
seminerleri Samuelson da dahil olmak üzere, hevesli birçok öğrenciyi çekti
ve Seymour Harris dahil çoğu meslektaşını ikna etmeyi başardı. Keynes’in
sade bir İngilizce’ye ve kolay anlaşılır grafiklere ve matematiğe tercüme
edilmesi gerekiyordu, ve Hansen, Maliye Politikası ve Konjonktür Dalgalanmaları’ndan (1941) Keynes’i Anlama Kılavuzu’na (1953) kadar bu konunun
baş yorumcusu idi. Hansen, aynı zamanda 1946 İstihdam Hareketi için
kampanya yapmıştı.

Fotoğraf 14.2: Alvin H. Hansen (1887-1975)
“Amerikalı Keynes” durgunluğu önceden öngördü.
Harvard Üniversitesi Arşivinin İzniyle.
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MILTON’UN CENNETİ:
FRIEDMAN PARASAL BİR KARŞI
DEVRİME ÖNCÜLÜK EDİYOR*

Mevcut iktisat teorisinin en zayıf ve en az tatmin edici kısmı,
bana parasal dinamikler alanı gibi görünüyor.
Milton Friedman (1953: 42)
Deniz kaptanları uzun yolculuklarında taşıdıkları balıkları taze
ve canlı tutabilmek için fıçının içerisine bir yılan balığı koyarlardı. İktisat bilimindeki yılan balığı, Milton Friedman’dır.
Paul Samuelson (Sobel 1980: 144)
Yirminci yüzyılın sonunda, Time dergisinin editörleri Yüzyılın İktisatçısını seçmek üzere bir araya geldiler. Sonuçta John Maynard Keynes’i seçtiler, ama Chicago monetarist okulunun kısa boylu kurucusu Milton Friedman’ın ismini vermeye de çok yakındılar. Aslında baş editör Norman Pearlstine, “serbest piyasaların önemini ve gereksiz devlet müdahalelerinin tehlikelerini birbiri ile bağlantılı
şekilde açıkça ifade etmedeki” eşsiz yeteneği nedeniyle Friedman lehine oy kullandı (1998: 73). Kısa adam, heybetli duruyordu.
Milton Friedman, muhtemelen günümüzde yaşayan en ünlü iktisatçıdır ve
1976’daki Nobel Ödülü dahil çok sayıda onur ödülü almıştır. Ama o her zaman
bu konumda değildi. 1950’lerde ve 1960’larda, Chicago Üniversitesi’ndeki aka*

Bu bölüm için seçilen müzik: Peter Ilyich Tchaikovsky, “1812 uvertür”
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demik kariyerine başladığında, teorileri genellikle “aşırı” ve “modası geçmiş” oldukları gerekçesiyle kabul görmüyordu.
Brigham Young Üniversitesi’nde bir iktisat profesörü olan Larry Wimmer,
Friedman’ın 1970’de Cambridge Üniversitesi’nde en üst düzeyde bir Keynezyen
iktisatçı ile tartışma hikâyesini anlatır. Yerel bazda en çok beğenilen Nicholas
Kaldor, olabilecek en büyük saygı ve savunma ile taltif ediliyordu. Fakat, misafir
Milton Friedman, kürsüye yaklaştığında, öğrenciler arasında gülüşmeler ve alaylı
mırıldanmalar ile karşılandı. O günlerde paranın önemli olduğunu vurgulayan
bir görüş olarak monetarizm, Keynes’in cephesinde hâlâ aşırı uç ve modası geçmiş olarak görülüyordu. Samuelson’ın ders kitabının ilk baskılarında yazdığı
gibi, “Günümüzde az sayıda iktisatçı, konjonktür dalgalanmalarının kontrolü
için (sözde) her derde deva bir ilâç olarak merkez bankasının para politikasını
önemsiyor” (Samuelson 1955: 316). Fakat son gülen Friedman’dı. Karşı saldırısı öyle korkunç ve acımasızdı ki, öğrenci topluluğu, çetin Chicago iktisatçısına
karşı istemeyerek de olsa saygı duyarak ayrıldılar. Mark Blaug’un belirttiği gibi,
“Onu yüzyüze canlı olarak gören herkes onun iktisat biliminin en büyük hodri
meydan tartışmacısı olduğuna tanıklık edecektir” (1985: 62).

İNANCIN SAVUNUCUSU
Keynezyenlerle kapışacak ve klâsik iktisadı yeniden canlandıracak biri varsa, işte
o adam Milton Friedman’dı. Ateşli mücadele tarzı ve ideolojik kökenleri, bu göreve tam uygundu. Adam Smith birçok yönden, onun kılavuzuydu. Friedman,
Kapitalizm ve Özgürlük adlı en-çok satan kitabında; “görünmez elin ilerlemeye
katkısı, görünür elin gerilemeye katkısından daha etkili olmuştur” diye yazıyordu (1982 [1962]: 200). Friedman’ın, Bağımsızlık Bildirisi’nin imzalanmasından ve Milletlerin Zenginliği’nin yayınlanmasından tam 200 yıl sonra iktisat dalında Nobel Ödülü kazanması çok manidardır. Friedman, neredeyse tek başına,
ekonomiyi tam bir Keynezyen galibiyetin kenarından geri döndürmüştür.

“ELEŞTİREL TARAFTA BÜYÜK BİR BOŞLUK VAR”
Friedman dışında, serbest piyasa yanlılarının Keynezyen teoriye tepkisi neredeyse tamamen etkisizdi. Avusturya Okulu’nun üstadı Ludwing von Mises,
Keynes hakkında çok az şey yazdı; baş yapıtı olan İnsan Eylemi (1966) adlı eserinde, sadece birkaç atıfta bulunmuştur. 1930’ların önde gelen Keynes karşıtlarından Friedrich Hayek, 1936’da ortaya çıkan Genel Teori’yi önemsemeyerek
stratejik bir hata yaptı; tabiî, daha sonra derin bir pişmanlık duyacağı bir karardı
bu. Savaş sonrasında, iktisada olan ilgisini kaybetti ve siyaset felsefesi hakkında
yazılar yazmaya devam etti. Bu sahaya ancak 1979’da yazdığı Bir Kuyruklu Kaplan: Keynezyen Enflâsyon Mirası (A Tiger by the Tail: The Keynesian Legacy of
Inflation) adlı bir kitapçığı ile geri döndü.
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Cape Town Üniversitesi’nde hocalık yapan ve parlak bir iktisatçı olan William
H. Hutt, Keynes’i dikkatle incelemek için hatırı sayılır bir zaman ayırdı. Atıl Kaynaklar Teorisi adındaki ilk önemli çalışması, işsizliğin derin bir analizidir. Temel
fikri, işsizliğin Keynes’in iddia ettiği gibi satın alma gücündeki bir azalmadan değil, “her zaman ve sadece fiyat mekanizmasının yönetimindeki kusurlardan kaynaklandığıdır” (Hutt 1977 [1939]: 20). Hutt, 1930’ların sonlarında, Genel Teori’yi anlamak için çok zaman harcamıştı fakat, eserlerini yayınlama plânları savaş
nedeniyle akamete uğradı. Ciltleri dolduracak kadar çok daktilo metinlerini, ancak
otuz yıl sonra Keynezyenlik: Geçmişe Bakış ve Gelecekten Beklentiler (1963) başlığı
altında basılmak üzere bağlayarak dolaba kaldırdı. Bununla birlikte, kitabı genel
olarak anlaşılması güç ve karışıktır. Karmaşıklık ve yanlış anlaşılma potansiyeli bakımından Keynezyen terminolojiye rakip olacak nitelikte, “reel damping etkisi”,
“sahte-aylaklık(işsizlik)”, “tasarruf kamburu”, “tamponlama etkisi”, (emeklilik döneminde, servette) “varsayılan eksilme ya da harcama (supposed decumulation)”,
“yeteneğin serbest bırakılma esnekliği” ve “maksimum fiyat sabitlemesi” gibi kavramları içeren yeni bir terminoloji geliştirmişti. Kendini yenile Keynes! Söylemeye
hacet yok, Hutt’un kitabı iyi karşılanmadı. Yazar “samimiyetle itiraf etmeliyim ki,
1963’teki Keynezyenlik kitabımda iletişimde hata ettim. Bazı konularda iddialarımı,
kendi arkadaşlarıma bile açıklamada başarısız oldum” şeklinde bir itirafta bulunmuştur (Hutt 1979: 16-17).

BİR GAZETECİ KEYNES’İ ELE ALIYOR
1950’lerin sonlarında, gazeteci Henry Hazlitt (Tek Derste İktisat adlı kitabın yazarı—2. bölüme bakınız) serbest piyasa iktisatçılarının sınıfta Keynes’in yerini
alma konusundaki başarısızlıklarından dolayı ümitsizliğe düşmüştü. “Keynezyen
literatür belki yüzlerce kitap ve binlerce makale ile genişledi. Tamamen Genel
Teori’nin daha sade ve daha anlaşılabilir kavramlarla açıklanmasına ayrılmış kitaplar vardır. Fakat eleştirel tarafta büyük bir sessizlik var. Keynezyen olmayanlar ve anti-Keynezyenler, ya birkaç parantez bilgisi sayfasından oluşan kısa makalelerle ya da Keynes’in çalışmalarının kendi içindeki çelişkilerle çökeceğine ve
yakında unutulacağına dair teoriler üzerine söylenmiş baştan savma ters ve kısa
sözlerle kendi kendilerini tatmin ettiler” (Hazlitt 1973 [1959]: 4).
İş dünyası ve edebiyat konularında gazete yazıları yazan ve formel bir iktisat
eğitimi olmayan Hazlitt, Genel Teori’nin bölüm bölüm, sayfa sayfa uzun bir kritiğini yazmayı vazife edinmiştir. Hazlit’in “Yeni İktisat”ın Başarısızlığı (1973
[1959]) adlı eseri ilk yayınlandığında basında olumlu karşılanmış, ancak akademik dergilerde esere yer verilmemiştir. Abba P. Lerner çalışmayı “en bunaltıcı
kitap” olarak nitelendirir, ve Hazlitt’i temiz ve ilgi çekici bir şekilde yazan fakat
sınavda her soruyu kaçıran ve bundan dolayı F notu alan zeki bir öğrenciye benzetir (Lerner 1960: 234).
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Hazlitt, Genel Teori’nin her sayfasının oldukça ayrıntılı, bilimsel olarak ciddî,
ve zekice bir analizini yapmıştır. Ancak, Keynes’in, konuyla ilgili belli bir uzman
kitleye hitap eden terminolojisi içinde batağa saplanıp kalmıştır. Yalın, anlaşılır
Hazlitt’i anlamak için, karmaşık Keynes’i okumak zorundaydınız. Hazlitt, kitabının çok satmasını sağlayan popüler bir başlık kullandı, fakat kitabı iktisat bilimi camiası tarafından büyük ölçüde görmezlikten gelinirken, muhafazakârların ve iş
adamlarının raflarında tozlanmıştır. Hazlitt, en sonunda “ümitsiz” bir şekilde,
Keynesçiliğin tüm hataları ile ilgilenme görevini bıraktı 1 (Hazlitt 1973: 8).

ROTHBARD’IN DARBE GİRİŞİMİ
Hazlitt’i takiben, liberal iktisatçı Murray N. Rothbard (1928-95), 1960’ların başında Keynesçiliği bozguna uğratma görevini üstlendi. Rothbard, birçok yönden
bu görev için biçilmiş kaftandı. Friedman gibi, Batı Avrupa’dan gelen Yahudi göçmenlerinden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve New York City’de büyüdü. Okulda, matematik dersinde çok iyiydi (ikinci adı Newton’dur), ve 1956’da
tarihçi Joseph Dorfman ve hocası Arthur F. Burs’un gözetimi altında parasal iktisatta, Friedman’ın eğitim gördüğü Columbia Üniversitesi’nden Ph.D. (Doktora)
derecesini aldı. Tıpkı Friedman gibi, Rothbard da kısa boylu, dik başlı ve zeki birisidir. Hatta ikisi de aynı fiziksel rahatsızlıktan (kalp yetersizliği) mustarip oldular
(Rothbard, 1995’te şiddetli bir kalp krizinden öldü; Friedman ise, iki bypass ameliyatı geçirdi). Ve her ikisi de Mont Pèlerin Topluluğu’na üye idi.

Fotoğraf 15.1: Murray N. Rothbard (1928-95)
N, Newton’un kısaltmasıdır.
Mises Enstitüsü’nün izniyle.

Fakat benzerlikleri bu kadardı. Rothbard önemli bir Üniversite’ye girmek
yerine, muhafazakâr William Volker Fund’da bir görev kabul etti ve sonra bir
mühendislik okulu olan, az bilinen New York Broklyn Polytechnic Institute’te
1

Daha fazla ayrıntı için, Skousen (1992: 9-34)’deki şu makaleme bakınız; “This Trumpet Gives an
Uncertain Sound: The Free-Market Response to Keynesian Economics.”
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yirmi yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Mises’in New York’taki özel seminerlerine
katıldı, fakat Amerikan Ekonomi Cemiyetine (American Economic Association)
katılmayı veya akademik dergilerde yazmayı reddetti, onun yerine kitap yazmayı
tercih etti. Kitapları; Princeton, New Jersey dışında (yani, Princetion Üniversitesi Yayınevi tarafından değil) Van Nostrand Şirketi’nin desteğiyle basıldı. Başka
bir ifadeyle, akademik iktisat bilimi camiasının dışında kalarak maliyeti yüksek
bir hata yapmış oldu.
Bu olumsuzluklara rağmen, Rothbard’ın kitapları Keynezyen iktisadın
anlaşılır ve ayrıntılı bir kritiğini yapar. İnsan, Ekonomi ve Devlet (Man, Economy
and State) (1962), mantıklı ve ikna edici bir şekilde, serbest piyasa iktisadı üzerine yazılmış olan hacimli, bilimsel bir eserdir. Rothbard, “birçok muhafazakâr
iktisatçının yaptığı gibi, [Keynesçiliği] kaba saba bir tarzda reddetmenin hata
olduğunu... fakat, Keynesçiliğin hataları ile etraflı ve derinlemesine ele almadaki
başarısızlığın, Keynesçiliğin fethetmesi için düşünce alanlarını açık bıraktığını,”
kariyerinin ilk başlarında anlamıştı (1960: 150).
Rothbard, baş yapıtının en önemli bölümlerini serbest piyasa ekonomisinin
Keynesçiliğe yönelik saldırılarına ayırmıştı. Bu bölümler; hızlandıran prensibi,
çarpan, likidite tercihi, tüketim fonksiyonu ve açık finansmana yönelik eleştirileri
içeriyordu. Rothbard, ulusal borçlanma konusunda, “kamu borçlarının tehlikesini iyice abartan ve yakında ortaya çıkmasından korkulan ‘iflâs’ hakkında ısrarlı
uyarılarda bulunan” politik muhafazakârları, devletin özel sektörden farklı olarak
para basma veya vergilendirme yoluyla “zor kullanarak para elde etme” gücüne
sahip olduğuna dikkat çekmek suretiyle, ustaca kınıyordu. Aynı zamanda, “biz
kendimiz için borçlanıyoruz” şeklindeki Keynezyen slogana; “biz” ve “kendimiz”’in aynı insanlar olmadığına ustaca dikkat çekerek, şiddetli bir eleştiride
bulunmuştur. “Aynı sebepten dolayı vergilerin de önemsiz olduğunu söyleyebiliriz” (Rothbard 1962: 882). Vergi ödeyenler, orta-sınıf ücret gelirlileri olma
eğilimindeyken, borç verenler (devlet tahvillerine yatırım yapanlar) zengin olma
ve emekliye ayrılma eğilimindedirler. Rothbard, böylece bütçe açığının, servetin
fakir ve orta sınıflardan zenginlere doğru doğal olmayan bir şekilde yeniden dağılımına yol açtığını ileri sürmüştür.
Rothbard 1963’te yazdığı Amerika’nın Büyük Bunalımı (America’s Great
Depression) (1983 [1963]) adlı kitabında eleştirilerine devam etmiştir.
Rothbard, likidite tuzağı, ücretlerin katılığı, hızlandıran prensibi, durgunluk tezi
ve diğer Keynezyen teorilere yaptığı eleştirilere ilâveten, “Avusturya Okulu”nun
1929-32 krizine dair açıklamalarını desteklemek üzere kantitatif araştırmalar
yapmış ve Amerikan Merkez Bankası’nın gevşek-para politikalarının Gürleyen
Yirmilerde yapay, sürdürülemez yükselişlere neden olduğunu ileri sürmüştür.
1971’de yazılan ikinci baskıda, tüketici fiyat enflâsyonunun “durgunluk zamanında genel ve evrensel bir eğilim olduğunu” iddia ederek, stagflâsyonun kurnazca bir “Avusturya Okulu” açıklamasını yapmıştır. Yani, “durgunluk zama439
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nında, tüketici mallarının fiyatları, üretici mallarının fiyatlarına kıyasla her zaman
bir yükselme eğilimi içerisindedir,” sadece bu defa, 1970’lerin başlarında, devletin enflâsyonist politikaları öyle güçlüydü ki, tüketici fiyatları “mutlak olarak ve
gözle de görülür bir şekilde” yükseldi (Rothbard 1983: xxv-xxvi).
Ne yazık ki, Rothbard’ın cesur analizine liberal düşünceye sahip dinleyicilerinin dışında kimse kulak asmadı. 1984’ten 1995’teki ölümüne kadar, akademik ihtimamından ziyade basketbol takımı ile bilinen bir okul olan Las Vegas’taki Nevada Üniversitesi’nde iktisat hocalığı yaptı. Kendisini “anarşist bir kapitalist” ilân
ederek, Liberteryen Parti’de siyasete başladı. On-beş yıl boyunca azar azar iktisadî
düşünceler tarihi kitabı üzerinde çalıştı ve Marx’ı da içeren bölümle sadece iki cildini sonuna kadar tamamlayabildi (daha fazla detay için önsöze bakınız).
Rothbard’ın tarihinde sayısız anlayışa yer verilmişti, fakat kendisinin “ciddî hatalara sahip” ve “karışık” olarak nitelendirdiği Adam Smith’in çalışmasının haşmetini
takdir etmedeki başarısızlığından dolayı kitabının cazibesi azalmıştır (Rothbard
1995: 436-37). Büyük ümitler vaadeden birisi için, üzücü bir sondu bu.

FRIEDMAN’IN DAHİYANE STRATEJİSİ
Milton Friedman’ın hikâyesi daha uğurludur. Friedman, Keynes’e karşı başarılı
bir kampanya geliştirmek ve klâsik iktisadın temel ilkelerini yeniden hayata geçirmek açısından anahtar bir konumdaydı. Columbia Üniversitesi’nden iktisat
dalında doktora derecesi aldı; Paul Samuelson’dan iki yıl sonra oldukça yüksek
prestiji olan John Bates Clark Madalyası’nı kazandı; ülkenin en iyi kurumlarından biri olan Chicago Üniversitesi’nde iktisat dersleri verdi. Diğer bir ifadeyle,
teknik iktisatta mükemmel bir güven belgesine sahipti ve hedeflerini gerçekleştirmek için doğru yerde bulunuyordu. Para politikası ve paranın miktar teorisi
üzerine yoğunlaşması, özellikle enflâsyon döneminde ilgi çekiciydi.
Buna ilâveten, Friedman, iktisat biliminde zamanla devrim yaratacak ve onu,
prestij ve onur bakımından Keynes’in ötesinde yeni zirve noktalarına yükseltecek
bir akademik formülü ustaca etkin bir şekilde kullandı. Bunu nasıl yaptı? Friedman
otobiyografisinde bunun bir “şans” olduğunu, fakat şansın genellikle kişinin kendisinin yarattığı bir fırsat olduğunu söyler. İşte onun inanılmaz öyküsü.

FRIEDMAN’IN PROLETER KÖKENLERİ
Milton Friedman, New York’a geldiklerinde tatlı dükkânında çalışan, batı Avrupa’dan göç etmiş Yahudi bir ailenin, dört çocuğundan en küçüğü ve tek erkek
olarak 1912’de Brooklyn’de dünyaya geldi. Zor koşullara ve Büyük Bunalıma
rağmen Amerika, Friedmanlar için hâlâ bir fırsatlar ülkesiydi. Milton, yerel bir lokantada garson ve büyük bir mağazada satış personeli olarak çalışırken, matematikte ve iktisatta çok iyi olduğu bilinen Rutgers Üniversitesi’nden bir burs kazandı.
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Fotoğraf 15.2: Milton Friedman (1912- )
“İktisat dalında en büyük hodri meydan (stand-up) tartışmacısıdır”.
Milton Friedman’ın izniyle.

“TAM BANA GÖRE BİR ŞEHİR: CHICAGO”
1932’de, bunalımın derinleştiği sıralarda, Friedman başka bir burs kazandı; bu
seferki, Chicago Üniversitesi’nde ekonomi tahsili yapmak için bir burstu. Orada,
hayatı boyunca meslektaşı ve arkadaşı olan George Stigler ile tanıştı. Daha sonra
onun hakkında; “o, hoş bir iş arkadaşı, özendirici ve kamçılayıcı sohbeti ve konuşması olan, yüksek düzeyde yapıcı bir eleştirmen, ve benim gibi canlı, nefes
alan ve uyuyan bir iktisatçı idi” diye yazmıştı (Friedman 1998: 149).
Friedman ayrıca Chicago’da müstakbel karısı Rose Director ile tanıştı. İlk döneminde, ona iktisat teorisinin mantığını öğreten yetenekli bir tarihçi olan Jacob
Viner’den fiyat teorisi dersini aldı 2. Öğrenciler alfabetik sırayla oturtulduğu için,
Rose’un yanına oturdu. Rose, belki de Chicago’nun akademik personelinin en ileri
liberal görüşlü üyesi olan Aaron Director’ın kız kardeşiydi. 1938’de Milton ve
Rose evlendi. O andan itibaren eş ve ortak yazar olmuşlardı ve aynı zamanda
David (o da bir iktisatçı) ve Janet (avukat) adında iki çocuğun ebeveyniydiler.
Milton, aynı zamanda Chicago’da Paul Samuelson’la karşılaşmıştır. Her iki
iktisatçının aynı kurumda, aşağı yukarı aynı zamanda eğitim almalarına rağmen;
birisinin Keynezyen diğerinin serbest piyasa monetaristi olmaya devam etmesi
ilginçtir. Garip bir şekilde, Friedman, Keynezyen düşünceyle ilgilenip (451-452.
sayfalardaki yorumlara bakınız) daha sonra bir monetarist olurken, Samuelson
bir monetarist olarak başlayıp daha sonra bir Keynezyen olmuştur. Ekonomik ve
2
Paul Samuelson, Profesör Viner’ın “öğrencileri sert bir şekilde itip kakması; bayanları sadece
ağlatmakla kalmayıp, iyi zamanlarında onlara isteri ve felç geçirtmesiyle ünlü” olduğunu kaydeder
(Samuelson 1977: 887). Viner, lisans-üstü seminerinde yoklama listesinden seçtiği bir öğrencinin
ismini yüksek sesle okur ve öğrenciyi ağır sorularla zorlardı. Eğer öğrenci üç soruyu cevaplamayı
başaramazsa, dersten atılırdı. Samuelson “üç vuruş, ve küt, dışarıdaydınız, daha yüksek bir
mahkemeye (ya da makama) başvurma imkânınız da yoktu” diye aktarıyordu (Shils 1991: 543).
Viner, genellikle öğrencilerin üçte birini sınıfta bırakırdı.
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16
SOSYALİZMİN YARATICI YIKIMI:
JOSEPH SCHUMPETER’IN KARANLIK
VİZYONU*

Kapitalizm varlığını sürdürebilir mi? Hayır. Sürdürebileceğini
sanmıyorum.... Sosyalizm başarılı olabilir mi? Elbette olabilir.
Joseph Schumpeter (1950: 61, 167)
Schumpeter haklı mıydı? Hayır, sanmıyorum.
Robert Heilbroner (1981: 456)
Milton Friedman, Friedrich Hayek ve diğer özgürlükçü iktisatçıların oldukça etkili ve kararlı çabaları, neoklâsik iktisadın muhteşem bir geri dönüş yapmasının
tek sebebi değildi. Esaslı bir diğer sebep, Sovyet komünizminin ve sosyalist
merkezî plânlama modelinin 1990’ların başında çöküşü idi. Küreselleşme, o tarihlerden itibaren özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha serbest ekonomi politikalarına kapı aralamıştır. On yıllar boyunca, sistematik kamulaştırma politikaları, korumacılık, ithal ikamesi, döviz kuru kontrolleri ve şirket kayırma ile uğraşan ülkeler, artık sınırlarını yabancı yatırıma, [kaynaklarını] kamu mülkiyetinden
çıkarmaya (denasyonalizasyon), özelleştirmeye, deregülasyona ve diğer piyasa
politikalarına açmıştır. Bir zamanlar kapitalist modeli ciddî şekilde eleştiren

*

Bu bölüm için seçilen müzik: Ludwig van Beethoven, “7. Senfoni”
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Dünya Bankası bile, azgelişmişlik sorunlarına yönelik piyasa çözümleri lehinde
büyük ölçüde değişmiştir.

SOSYALİST MERKEZÎ PLÂNLAMA ÜZERİNE BİR ASIRLIK
TARTIŞMA
Fakat, bu her zaman böyle değildi. Aslında yirminci yüzyılın büyük bir kısmında, hantal merkezî plânlamanın, bırakınız yapsınlar kapitalizminden daha etkin ve verimli olduğu düşünülüyordu.
Ludvig von Mises, 1920’de yazdığı “Sosyalist Ülkelerde Ekonomik Hesaplama” isimli bir makalede tamamen ekonomik yönden sosyalizmin bir eleştirisini
yaparak, o zamanın kollektivist ruhunu ilk sorgulayan kişi idi. Mises, bu konu üzerine, sosyalistlerin 1917 devrimini takiben Rusya’da bir gerçek-dünya komünist
devleti yaratma düşüncesini büyük bir iştahla yürekten onaylamalarına ve İtalyan
Enrico Barone’un 1908’de sosyalist üretimin matematiksel formülâsyonunu yapmasına karşı çıkmak amacıyla yazmıştır (Hayek 1935: 245-90). Barone’un biçimsel modeline karşın, Mises özel mülkiyetin, mübadelenin ve rekabetin olmadığı
tam olarak gelişmiş bir sosyalist devlette faaliyet gösteren bir merkezî otoritenin,
fiyatları ve maliyetleri rasyonel bir şekilde hesaplayamadığını; dolayısıyla, etkin,
üretken bir ekonomi kuramadığını göstermiştir. Bir demiryolu inşası örneğini
kullanmıştır. “Hiç mi inşa edilmemesi gerekir, eğer öyle ise, olası birkaç ulaşım
yolundan hangisinin yapılması gerekir?” Rekabetçi ve parasal bir ekonomide, bu
soru parasal hesaplama ile cevaplanacaktır.” Ya sosyalist bir rejimde? “Sadece karanlıkta el yordamıyla bulma sözkonusudur. Sosyalizm, rasyonel ekonominin ortadan kaldırılmasıdır”, sonucuna varmıştır (Mises 1990 [1920]: 24, 26). Mises,
Sovyetler Birliği’nde veya her nerede denenmişse, pür sosyalizmin uygulandığı
yerlerde meydana gelen kıtlıkları, yenilik ve teşvik eksikliğini, kötü yatırımı ve düşük yatırım düzeyini tahmin etmiştir.
Özellikle entellektüellerin merkezî plânlamanın cazibesine kapıldığı
1930’lardaki Büyük Bunalımın ortalarında, Friedrich Hayek, Mises’in makalesini
İngilizce’ye çevirdi ve diğer bazı makalelerle birlikte Kollektivist Ekonomik Plânlama
(Hayek 1935) başlığı altında ayrı bir cilt hâlinde yayımladı. Hayek, daha sonraki
makale ve kitaplarında rekabetçi fiyatların, üretici ve tüketiciler arasında iyi koordinasyonun sağlandığı bir ekonomi için gerekli kritik bilgiyi sağlayacağını savundu. Hayek, hayatî bilginin doğası itibarıyla zaten yerel (sınırlı) olduğunu ve bir
merkezî plânlama kurulu tarafından yönlendirilirse, devlet tarafından belirlenen
faaliyetlerin bir ekonominin etkin şekilde çalışması için gerekli sinyallerin işleyiş
tarzını bozacağını kaydetmiştir. Bir merkezî otorite için “tüm bilgiyi elinde tutmak,... gerçek dünyada önemli ve anlamlı olan her şeyi göz ardı etmektir...”
(Hayek 1984: 223). Özetle, karar alma, ademimerkezîyetçi bir şekilde olmalıdır.
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“PİYASA SOSYALİZMİ” SONUNDA BAŞARILI OLUR
Sosyalistler, “piyasa sosyalizmi” diye bilinen kendi argümanları ile karşı saldırıya
geçtiler. Polonyalı bir sosyalist olan Oskar Lange ve Amerikan Ekonomi Cemiyeti AEA’nın başkanı Fred M. Taylor, merkezî plânlama kurullarının fiyatları
“deneme ve yanılma” yoluyla belirleyebildiğini iddia etmiştir. Bir fiyat, her ürünün arz ve talebini belirlemek için oluşturulur. Eğer kıtlık ortaya çıkarsa, fiyat
yükseltilebilir; eğer arz bollaşırsa, fiyat düşürülebilir. Hatta Lange, merkezî
plânlama kurulunun fiyatları “tesadüfî bir şekilde” belirleyebildiğini ve sonuçta
ortaya çıkan kıtlıkların veya fazlalıkların kurulun tepkisini belirleyebileceğini belirtmiştir (Lange ve Taylor 1938: 70).

Fotoğraf 16.1: Oskar Lange (1904-65)
“Piyasa” sosyalisti: “Fiyatları rasgele belirleyiniz.”
Mark Blaug’un izniyle.

Şaşırtıcı bir şekilde, birçok iktisatçı piyasa sosyalistleri tarafından kullanılan
bu “deneme ve yanılma” yaklaşımının işe yarayabileceğine kendini inandırmıştı.
Jan Drewnowski’nin yazdığı üzere, “Şimdi herkesin kabul ettiği gibi, Mises,
sosyalizmde ekonomik hesaplamanın teorik olarak mümkün olmadığına dair
temel görüşünde haksızdı” (Lavoie 1985. 4). Mises’in en ünlü öğrencilerinden
birisi olan Joseph Schumpeter bile, hocasının tezini reddetmiştir. Schumpeter,
“Sosyalizm başarılı olabilir mi? Elbette olabilir” şeklinde yazar ve ilâve eder:
“Kapitalist düzen kendini yok etme eğilimindedir ve merkezîyetçi sosyalizm, ...
onun muhtemel meşru mirasçısıdır” (Schumpeter 1950: 167).

İDDİA EDİLEN SOVYET EKONOMİK MUCİZESİ
Entellektüellerin sosyalizme dönmesinde diğer önemli bir faktör, Sovyetler Birliği’nin görünüşteki ekonomik başarı hikâyesiydi. Rusya seyahatinden dönen gazeteciler, “Geleceği yaşadım ve sosyalizm başarılı olacak” çığlıkları atıyorlardı.
(Malia 1999: 340). 1936’da, Sidney ve Beatrice Webb, tam istihdam, iyi çalışma
koşulları, bedava eğitim, bedava sağlık hizmetleri, çocuk bakımı ve (devlet veya
işveren tarafından) hamile kadınlara yapılan ödemeler ile müzelerin, tiyatroların
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ve konser salonlarının yaygın olarak bulunduğu enerjik bir milletle ilgili “yeni
bir uygarlık” ve “insanlığın yeniden düzenlenmesi” hakkındaki ateşli raporlarıyla
yeniden meşhur oldular. Marksizmi küçümseyen John Maynard Keynes bile,
Webb’in raporunu “etkileyici” buldu. Sovyet liderlerinin Marksizmi gölgelediğine inanan Keynes, 1936’da İngiliz Yayın Kuruluşu BBC’de yaptığı bir konuşmada, kendi ülkesi hakkındaki iyimserliğini şöyle ifade etti: “Bizim, bu ülkede
gelenekselciliği ve özenle yürütülen bir tür muhafazakârlığı korurken, politik ve
ekonomik yöntemlerdeki ve kurumlardaki değişikliklerle sınırsız bir tecrübe
etme istekliliğimizi nasıl bütünleştireceğimizi keşfedebileceğimize dair güçlü bir
arzu ve ümidim var” (1982: 333-34).
Aslında, İkinci Dünya Savaşından sonra, Avrupa ve Lâtin Amerika ülkeleri,
ardı ardına sanayii millîleştirmek, vergileri yükseltmek, ücret-fiyat kontrolleri
koymak, para arzını artırmak, ulusal refah programları yaratmak ve her türlü
kollektivist haylazlıkla uğraşmak suretiyle, oldukça büyük çapta bir sosyalizmi
denemeye başlamışlardır.
İktisatçılar, Merkezî Haber Alma Teşkilatı CIA’nin verilerinden hareketle,
Sovyet-tarzı sosyalist merkezî plânlamanın, Batıdaki piyasa ekonomilerinde tecrübe edilenden bile daha yüksek ekonomik büyüme düzeyleri sağladığına kani
olmuşlardır. Paul Samuelson, Sovyetlerin ekonomik üstünlüğü konusunda ikna
olmuş iktisatçılardan biri idi. Paul Samuelson, İktisat adlı kitabına, beşinci baskısıyla birlikte, ABD ve SSCB arasındaki açığın daraldığını ve muhtemelen ortadan kalkmakta olduğunu gösteren bir grafiği de dahil etmeye başlamıştır (1961:
830). On ikinci baskıda, grafiğin yerini 1928 ve 1983 arasında Sovyetler Birliğinin ABD, İngiltere ve hatta Almanya ve Japonya’dakinden bile daha hızlı bir
şekilde yüzde 4,9 gibi dikkate değer bir yıllık büyüme hızı gerçekleştirdiğini
gösteren bir tabloya yer vermiştir (1985: 776). İlginçtir; on üçüncü baskıya kadar, yani, tam da Berlin Duvarı’nın yıkılmasından hemen öncesine kadar,
Samuelson ve Nordhaus kendilerinden emin bir şekilde şunu deklare ediyorlardı: “Daha önceleri birçok şüphecinin (Mises ve Hayek’e atıfta bulunarak)
inandıklarının aksine, Sovyet ekonomisi, bir sosyalist kumanda ekonomisinin
işleyebileceğine ve hatta başarılı olabileceğine dair bir delildir” (1989: 837).
Samuelson, Sovyet sosyalizmi hakkındaki iyimserliğinde yalnız değildi.
Richard G. Lipsey ve Peter O. Steiner, 1987 yılında meşhur ders kitaplarında,
“Sovyet vatandaşlarının hayat standartlarının 10 yıl öncekinden bile daha yüksek
olduğunu ve muhtemelen onların rahatça yaşamalarını sağlamaya yetecek kadar
hızlı yükseldiğini” cesaretle ifade etmişlerdir (bkz. Skousen 1997: 148). Robert
Heilbroner ve Lester Thurow da benzer ifadelerde bulunmuşlardır: “Ekonomik
kumanda, büyüme sürecini önemli ölçüde etkileyebilir ve hızlandırabilir mi?
Sovyetler Birliğinin dikkate değer performansı, bunun olabileceğini
göstermektedir. 1920’de Rusya dünya ekonomik konseyinde küçük bir yere sa-
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hipti. Bugün ekonomik başarıları Birleşik Devletlerinki ile mukayese edilebilir
bir ülkedir” (1981: 629).

ÖZGÜRLÜK, BİR BEDEL KARŞILIĞINDA MI ELDE EDİLİR?
Yale iktisatçılarından ve eski Federal Reserve Yönetim Kurulu üyelerinden
muhafazakar iktisatçı Henry C. Wallich bile, CIA istatistikleriyle öyle ikna
olmuştur ki; özgürlüğün daha düşük ekonomik büyümeye, daha büyük gelir
eşitsizliğine ve daha az rekabete yol açtığını iddia eden bir kitap yazmıştır. Özgürlüğün Bedeli (The Cost of Freedom) adlı kitabında şöyle bir sonuca varmıştır: “Bir serbest ekonominin nihaî değeri, üretim değil özgürlüktür ve özgürlük,
kâr şeklinde değil, bir maliyetle gelir” (1960: 146).

SCHUMPETER: AVUSTURYA OKULUNUN YARAMAZ ÇOCUĞU
Yirminci yüzyılın ilk yarısındaki kapitalist-sosyalist tartışmasının karmaşık yapısına, seçkin Harvard iktisatçısı ve Avusturya Okulunun yaramaz çocuğu Joseph
Schumpeter’dan daha iyi bir örnek yoktur.
Schumpeter, günümüzde büyük ölçüde rekabetin dinamik süreci teorisiyle,
girişimcinin merkezî rolünü ortaya koyması ile ve statik “tam rekabet” modelini
reddetmesiyle tanınmaktadır (1950: 81-86). İşletme yönetimi üstadı Peter F.
Drucker, 1986’daki “Modern Kâhinler: Schumpeter mi, Keynes mi?” başlıklı
makalesinde, “bu yüzyılın bu iki en büyük iktisatçısından... önümüzdeki 30 ya
da 50 yıl için olmasa da, yüzyılın geri kalan zaman diliminde iktisat teorisi ve
politikası hakkındaki düşünceyi şekillendirecek kişi Schumpeter’dır” şeklinde bir
öngörüde bulunarak, tercihini Schumpeter’dan yana kullanmıştır (Drucker
1986: 104). Yine Galbraith, Schumpeter’ı “bu yüzyılın en sofistike muhafazakârı” olarak addetmiştir (Swedberg 1991: 150).
Bu övgülere rağmen, Schumpeter, Veblen veya Marx’tan bile daha renkli,
iktisat tarihindeki en garip kişilik idi. Eksantrik kişiliğinin ötesinde,
Schumpeter’ın iktisadı da daha az öngörülebilir idi. Sosyalist iktisadı savunmuş,
kapitalizmin yıkılacağını tahmin etmiş ve statik genel denge modelinin babası
olan Leon Walras’ı “bütün iktisatçıların en büyüğü” olarak adlandırmıştır
(Schumpeter 1954: 827).
İlginç hikâyesini bir daha gözden geçirelim.

ANLAŞILMASI GÜÇ BİR HAYAT
Joseph A. Schumpeter (1883-1950), Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
sınırları içerisinde bulunan Moravia’da doğdu, hayatı boyunca önde gelen rakibi
John Maynard Keynes ile birçok ortak yanı vardı. Her ikisi de Karl Marx’ın öldüğü 1883 yılında doğmuştu. Mistik olarak, Marx’ın iki güçlü ve yaratıcı kişilik
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şeklinde, yani, Keynes ve Schumpeter olarak yeniden hayata döndüğü ileri sürülebilir.

Fotoğraf 16.2: Joseph A. Schumpeter (1883-1950)
“Herhangi bir politik oyun sergilemede kaygısız, neşeli, züppe tavırlı ve hünerli biri.”
Harvard Üniversitesi Arşivi’nin izniyle.

Keynes’te olduğu gibi, Schumpeter’ın da hayatındaki en önemli insan annesiydi. Babası o dört yaşındayken öldü ve üvey babası, aileyi Schumpeter’ın liseden mezun olduğu ve 1901’de Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdiği
yıl Viyana’ya taşıyan sert bir aristokrattı. Schumpeter’ın ilgisi ekonomiye yöneldi
ve Friedrich Wieser ve Eugen Böhm-Bawerk’in himayelerinde çalıştı. 1906’da
mezun olduktan sonra, ilk kitabı olan ve Mises’in Para ve Kredi Teorisi (1912) ile
aynı yıl yayınlanan Ekonomik Gelişme Teorisi’ni (1934 [1912]) yazdı. Çalışma
baştan aşağı Avusturya okulu tarzındaydı; ekonomik gelişmede girişimcinin dinamik rolü üzerinde duruyordu. Ancak, Schumpeter Avusturya okulunun yaramaz çocuğuydu, her zaman eklektik idi ve politik ve finansal hırslarını gerçekleştirmek için siyasî görüşlerini değiştirmeye hazır biriydi. Schumpeter, ardında
belli bir okul bırakmamakla birlikte, kibirli ve züppe tavırlı idi.

SCHUMPETER SOSYALİZMLE FLÖRT EDİYOR
Birinci Dünya Savaşı’ndan ve Sovyet komünizminin yükselişinden sonra, Avusturya sosyalistler tarafından idare edildi (12. bölümdeki Kızıl Viyana hikâyesini
hatırlayınız). Schumpeter, Marx’ı “büyük bir deha” ilân ederek Marksizmle flört
etti ve 1919’da dış işleri bakanını kendisini maliye bakanı atamaya ikna etti, böylece hocası Eugen Böhm-Bawerk’in adımlarını takip etmeye başladı.
Schumpeter, atanır atanmaz bir şato kiralamak ve bir ahır dolusu binek atı edinmek suretiyle, savurgan bir hayat yaşamaya başladı. Savurgan yaşamı sorulduğunda, mağrur bir şekilde “hükümdar hükümdardır” anlamına gelen “Krone ist
Krone,” diye karşılık vermiştir. Oysa, açlık ve yoksulluktan mustarip olan sıradan
Avusturyalılar hayatlarından memnun değillerdi. (Swedberg 1991:63).
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17
DR. SMITH’İN
WASHINGTON’A GİDİŞİ:
PİYASA EKONOMİSİNİN ZAFERİ*

Düşünce ikliminden değer yargılarına ulaşma yolunda, fikir savaşlarını biz kazandık. [Bugün] Sağ veya sol görüşte olan
herkes piyasaların, özel mülkiyetin, rekabetin ve
sınırlandırılmış bir devletin erdemleri hakkında konuşmaktadır.
Milton Friedman (1998: 582)
Savaş sonrası yıllarda, Keynes’in, devletin ekonomiyi
yönetmesi konusundaki teorileri çürütülemez gibi
gözüküyordu. Ama yarım yüzyıl sonra, devrilen Keynes, üstün
gelen ise, piyasa ekonomisinin ateşli savunucusu Hayek idi.
Daniel Yergen ve Joseph Stanislaw 1 (1998: 14-15)
Milton Friedman, Chicago Üniversitesi’ndeki ilk ekonomi dersini Jacob
Viner’den aldığından beri, güçlü iktisat teorisinin “tutarlı ve mantıksal

*
Bu Bölüm için seçilen müzik: Modest Moussorgsky’nin Pictures at an Exhibition isimli
albümünden, “The Great Gate at Kiew”
1
Daniel Yergen ve Joseph Stanislaw’un yazmış olduğu Kumanda Eden Tepeler (The Commanding
Heights), tek tek ülkeler üzerine ayrı bölümleriyle, yirminci yüzyılda devlet ve piyasa arasındaki
mücadele konusunda mevcut en iyi tarih kitabıdır.
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bütünlüğünün” etkisi altında kalmıştır. Friedman, “o ders şüphesiz hayatımın en
büyük entelektüel tecrübesiydi” demiştir (Breit ve Spencer 1982: 83).
Friedman’ın uzun vadedeki umudu, ekonominin “bir sayfaya yazılabilecek” 2
kadar basit evrensel prensiplerin ana gövdesi olarak, tutarlı ve mantıksal bütünlüğünün entegrasyonu olmuştur (Breit ve Spencer 1982: 91). Friedman,
Marx’ın kendisini Smith ve Ricardo’nun “klâsik” okulundan ayırdığından beri
iktisat okulları arasındaki ayrışmalardan ve incir çekirdeğini doldurmayacak kadar önemsiz konularda çekişmelerden her zaman nefret etmiştir. Friedman
1974’te Vermont’taki yazlık evinde tatilde iken, o civardaki bir konferansta
Avusturya iktisadı hakkında gayriresmî bir konuşma yapmıştır. Dinleyicilere
açıkça şöyle söylemiştir: “Avusturya iktisadı diye bir iktisat yoktur —sadece iyi
iktisat ve kötü iktisat vardır”3 (Dolan 1976: 4). Vurguladığı şey; Avusturya ekolünden çıkan faydalı kavramların (özellikle Hayek’in katkılarına atıfta bulunmuştur) egemen iktisat teorisinin bünyesine dahil edilmesi gerektiğidir. Aynı hususu, 1982’de arz iktisadı üzerine yapılan bir konferansta da belirtmiştir. “Ben
arz-yanlı bir iktisatçı değilim. Bir monetarist iktisatçı da değilim. Ben bir
iktisatçıyım” 4 (Friedman 1982: 53).
Milton Friedman, uzun ve verimli bir kariyerin ardından, bizzat kendisinin
şekillenmesine yardımcı olduğu bir fikirler bütünlüğü olan iktisat biliminde, geniş çaplı bir görüş birliğine tanık olmaya başlıyordu. Hâlâ çatışmaların devam
ettiği savaş alanları ve tartışmaların sürdüğü teoriler olmakla birlikte, temel kavramlar üzerinde nihayet bir uzlaşmaya varılmıştır.

NEOKLÂSİK MODEL YENİDEN KURULUYOR
Esasında her geçen gün giderek artan sayıda iktisatçı, neoklâsik modelin ekonomik analizin en önemli kısmını oluşturduğunu kabul etmektedir. Mikro iktisatta
bunun anlamı, arz-talep ve kâr-zarar ilkelerinin geniş tabanlı bir rekabet içinde
analize dahil edilmesinin, kaynakların etkin dağılımına ve ekonomin kendi kendini düzenlemesine imkân tanıdığıdır. Rekabet koşulları altında, insanın kendisi2
Friedman’ın meydan okumasına karşılık vererek, iktisadın temel ilkelerini tek bir sayfaya yazmaya
çalıştım. Bakınız, “Tek Sayfada İktisat” (Economics on One Page), www.mskousen.com.
3
İngiliz iktisatçısı Lionel Robbins, aynı şeyi bir nesil önce yazmıştır: “Gayet yerinde bir ifadeyle
—iyi iktisat ve kötü iktisat şeklinde sadece— iki tür iktisadın olduğu söylenmiştir. Diğer tüm
sınıflandırmalar yanıltıcıdır.” Kendisinin Friedrich Hayek’in Para Teorisi ve Ticaret Çevrimi
(Monetary Theory and the Trade Cycle) isimli kitabına yazdığı önsöze bakınız (1975 [1933]: 6).
4
Farklı düşüncelerin bir bileşimi olarak iktisadi ekoller, standart neoklâsik modelin kaçırmış olabileceği
dikkat çeken alanların yararını savunur. Sözgelimi, Avusturya ekolü, sermaye-kullanıcı bir ekonomi
sayesinde bir süreç olarak rekabet üzerinde durur; Marksizm, kapitalizmin sosyal yapısında emeğin
rolüne vurguda bulunur; arz iktisadı, vergiler ve teşvikler üzerinde yoğunlaşır; ve monetarizm, toplumda paranın rolü konusuna ağırlık verir. İlgi odaklarını daraltmak suretiyle, düşünce okulları bir
bütün olarak sağlam ekonominin ana gövdesine katkıda bulunmuşlardır.
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nin kuvvetle inandığı bir şeyi söylemesi veya yazması yönündeki doğal eğilimi,
sosyal refaha yol açar. Bu durum, “ekonomik insanın” davranışının rasyonel olduğunu ve bundan dolayı belli sınırlar dahilinde istatistiksel analiz yapabileceğini
ve hatta bilimsel öngörüde bile bulunabileceğini gösterir.
Makro iktisatta ise bunun anlamı, klâsik tasarruf modelinin, istikrarlı bir
para politikasının, malî sorumluluğun, serbest ticaretin, geniş bir tabana yayılmış
ekonomik ve politik özgürlüğün ve adalet sistemi için tutarlı bir kanun düzeninin öğretilmesidir.

EVET İŞTE SİZE BAYAN ROBINSON:
FEMİNİST BİR İKTİSAT VAR MIDIR?
Joan Robinson, dünya görüşlerimiz çok farklı olmasına rağmen, kişisel olarak iyi
geçindiğim, son derece tartışmacı ve dikkate değer bir iktisatçıydı.
Milton Friedman (1998: 245)
Mark Blaug’un Büyük İktisatçılar isimli eserinde göze çarpan 200 iktisatçı arasında Cambridge profesörü Joan Robinson, “iktisat teorisinde değer verilen
isimler arasında öne çıkmayı başarmış tek bayan” olarak tanınır (1985: 207).
Blaug, özellikle modern neoklâsik mikro iktisattaki firma teorisinin temelini
oluşturan Edward Chamberlin’in Tekelci Rekabet Teorisi (1933) adlı kitabının
yanısıra, Joan Robinson’un Eksik Rekabet İktisadı (1933) kitabından da bahseder. Milton Friedman’ın da aralarında bulunduğu birçok iktisatçı, bu başarısından dolayı Robinson’un Nobel Ödülünü hak ettiğini düşünmüştür, ama
ne yazık ki, Kadın Yılı ilân edilen 1975’te aşırı politik görüşlerinden dolayı
ihmal edilmiştir. Her ne kadar tam bir Marksist olmasa da, Çin, Kuzey Kore
ve Küba’daki komünist rejimleri sürekli savunmuş, bu konuda dile getirmiş
olduğu görüşler hem dostlarını hem de düşmanlarını rahatsız etmiştir.

Fotoğraf 17.1: Joan V. Robinson (1903-83)
V, ‘Violet’i temsil etmektedir.
“Yorulmak bilmez, katı düşünceli, ilham verici, yerleşik fikirlere/inançlara aykırı.”
Mark Blaug’un izniyle.
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Joan Robinson (1903-83) İngiltere’de Surrey’de doğdu, Cambridge
Üniversitesi’ne devam etti ve (daha sonra Profesör Sir Austin Robinson olarak bilinen) iktisatçı E. A. G. Robinson ile 1926’da evlendi. Ama kocasını
açıkça gölgede bırakmıştır. 1930’larda “Cambridge Sirki”nin en önemli
üyelerinden biri olarak, Keynezyen iktisadın temellerini geliştirmiştir. Joan
Robinson, İkinci Dünya Savaşından sonra yavaş yavaş klâsik iktisada dönüş
yapan çoğu iktisatçıdan farklı olarak, gittikçe daha fazla ortodoks karşıtı olmuştur.
Robinson, 1950’lerin ortalarında, Piero Sraffa ve diğerleriyle birlikte,
standart neoklâsik iktisada karşı topyekün bir saldırı niteliği taşıyan
“Cambridge tartışmaları”nı başlatmıştır. İktisat teorisinde ve özellikle de
emeğin ve sermayenin marjinal verimliliği teorisinde vahim bir hata bulduğuna inanmıştır. İktisat camiası, onun sistemi hedef alan kışkırtıcı “postKeynezyen” görüşünü büyük ölçüde reddettiği için, sosyalizm, Marksizm ve
diğer “hâkim ekonomik görüşün dışında olan konular” üzerine çok sayıda
kitap ve makale yazarak, ileriki yaşlarında daha radikal ve saldırgan olmuştur. (Derlenmiş Makaleleri beş cildi doldurmaktadır.) 1983’te geçirdiği
felçten 6 ay sonra Cambridge’de bir hastanede ölmüştür.

FEMİNİST İKTİSAT
İktisat camiasında erkeklerin egemenliğine birçok iktisatçı dikkat çekmiştir.
Şimdi üniversite öğrencilerinin çoğunun bayan olduğu bir dünyada, ekonomi öğretimindeki bayan öğrenci yüzdesi oldukça düşük olmaya devam
etmektedir. Mark Blaug’un Büyük İktisatçılar kitabında, listesi verilen 200
iktisatçıdan sadece üçü bayandır. Dorothy Lamden Thomson bu düşük yüzdeyi, birçok bayanın cazip bulmadığı ekonomide kullanılan ileri matematiğe
bağlar (Thomson 1973: 135-36). Hatta, önceleri ismi Donald olan Deirdre
N. McCloskey, günümüzün şekilci (biçimselci) matematik modellemesinin,
doğası gereği esas itibariyle erkeklere özgü olduğunu iddia edecek kadar ileri
gider. Bir cinsiyet değişimi operasyonundan sonra “erkeklerin oyunu şimdi
bana eskiden düşündüğümden daha aptalca geliyor” demiştir. McCloskey’e
göre, iktisatçılar için artık zihinlerinden “ihtiyat”ı atmalarının ve “cesareti,
itidali, adaleti ve sevgiyi” eklemelerinin zamanı gelmiştir. Ayrıca şöyle bir
yorumda bulunmuştur: “Eğer Adam Smith’in diğer kitabı Ahlâkî Duygular
Kuramı’nı hayatınızda bir defa okursanız, Milletlerin Zenginliği’nin öngörüsünü uygun bir kapsamda ifade eden beş meziyetin açıklamasını bulursunuz
(McCloskey 1998: 191-92).
İktisatta erkek egemen eğilimlere mukabil, birkaç kadın iktisatçı
1990’ların ortalarında Uluslararası Feminist İktisat Cemiyeti’ni kurdu ve iktisatta kadınların yayınları üzerinde yoğunlaşan akademik bir dergi olan Fe-
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