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Russell D. Roberts, George Mason Üniversitesi’nde
ekonomi profesörüdür. New York Times ve Wall Street
Journal’da yazmaktadır. Roberts özellikle ekonomist
olmayanlara iktisat öğretmek üstüne çalışmaktadır.
1994 yılında yayınlanan ilk kitabı olan Tercih: Bir Serbest
Ticaret ve Korumacılık Öyküsü (The Choice: A Fable of
Free Trade and Protectionism; Prentice Hall), Business
Week ve Financial Times tarafından iş dünyasıyla ilgili yılın
en iyi kitaplarından biri olarak değerlendirilmiştir.
Roberts, iktisadî içerikli fakat hikâye türünde bir eser
olan Görünmez Kalp: Bir İktisadiyat Romanı (Liman
Kitapları, 4. Baskı, 2013) (The Invisible Heart: An Economic
Romance; MIT Press) adlı eserini 2001 yılında yayınlamıştır. Roberts’ın bu kitabı iktisat eğitimi almamış kişiler için,
bir iktisat kitabı niteliğindedir. 2008 yılında Roberts’ın diğer bir romanı The Price of Everything’i (yakında Liman
Kitapları’ndan Türkçede de yayınlanacak) yayınlanmıştır.
Yazar bu romanında kendiliğinden doğan düzen, fiyat
sistemi ve kriz durumunda piyasa ekonomisi gibi belli
başlı konulara değinmiştir.
Bunların yanısıra, Roberts, ödüllü bir podcast programı
olan EconTalk’un da sunucusudur.
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TAKDIM
Bazı konular vardır her dönemde taraftar ve karşıtları olur. Bir dönem taraftarları, başka bir dönem
düşmanları çoğalır. Korumacılık ve serbest ticaret
de öyle. Bazen korumacılık öne çıkar, bazen de serbest piyasa Ancak içinde yaşadığımız tarihsel dönem
piyasadan yana. Ne var ki, insanlar bu konuda kuşkularını yenmiş değil. Bir yanda gelişmiş ülkelerin
serbest ticareti, serbest sermaye hareketini ve serbest
iş gücü dolaşımını öngören ulus üstü organizasyonlarla dünya ticaretini ve ekonomisini liberalleştirme
girişimleri; diğer yanda dünyanın güçlü ülkelerine
karşı birlikler kurarak direnmeye çalışan bölge ülkeleri. Bir yanda serbest ticaretin servet ve zenginlik
kaynağı olduğunu ileri süren güçlü argümanlar; öte
yanda, ekonomik güç birikiminin ancak korumacı9
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lıkla sağlanabileceğini savunan korumacı tezler.
Acaba serbest piyasa sistemi yaygınlaşırsa, bu bazı
ülkeleri diğerlerine göre avantajlı hale getirmez mi?
Yabancı mallar ucuz ve kaliteli, ama biz yabancı ülkelerin fabrikalarında çalışmıyoruz ki! Ülkemizdeki
fabrikalar kapanırsa, gelirden yoksun kalırsak, ucuz
ve kaliteli bol olması bize ne fayda sağlar? Güçlü ülkeler, zamanında güçlü korumacılıkla bugüne geldiler; ekonomilerimizi güçlüklere karşı korumasak nasıl varolabiliriz ki? Sömürge ülkeleri, emperyalistler
kendi çıkarları söz konusu olunca serbestlikten yana,
bizim çıkarlarımız söz konusu olunca korumacılıktan yana olurlar...
Korumacılık ve serbest ticaret sorununa “en sağlıklı” nasıl bakılabilir? Elinizdeki kitap, hayali bir münazara ortamında, korumacılık lehine ileri sürülen argümanların nasıl çürütülebileceğine ilişkin oldukça başarılı bir çalışma. Kuşkusuz bu alanda söylenebilecek
her şeyi söylemiyor, ama Amerika ekonomisindeki
somut gelişmeler özelinde korumacılığın niçin ülkeyi
zenginleştirmeye yaramayacağını, çok makul ve cazip
görünen korumacılık yanlısı insanların, uzun dönemde nasıl toplum aleyhine sonuçlar verebileceğini açıklamaya yönelik güzel bir çalışma.
Kitap, hem korumacılığa karşı çıkan, hem korumacılığa savunan hem de bu konuda tavır koymak için
kendisini yeterli donanımdan yoksun görenler için
oldukça yararlı Dış ticarette serbestlik taraftarları için
çok yararlı, çünkü argümanlarını güçlendirecek so-
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mut deliller sunmakta ve serbestlik lehine tutarlı akıl
yürütme yeteneklerine hatırı sayılır düzerde katkıda
bulunmakta. Korumacılığı savunanlar için de çok yararlı, çünkü korumacılık lehine lehine olan iddialarını
sürdürmek amacıyla yeni argümanlar geliştirmeleri
için zihinlerini daha çok çalıştırmalarına yol açacak argümanlar içeriyor. Bu konuda çok fazla fikri olmayanlar için ise çok yararlı. Çünkü tarafların argümanlarını
olabilecek ayrıntı ve diyalog üslubu içinde tanıtıyor.
Bilimsel argümanların, böyle edebi bir eser sunulması,
bu tür bir anlatımın ne kadar etkili olduğu konusunda
güzel bir örnek. İktisatçı bilim adamlarının dikkatinden kaçmayacaktır sanıyorum
Mütercim için iyi bir dilek: Kitabın kurgusuna uygun olarak ifade etmek gerekirse, eğer gelecekte bir
gün David Ricardo’nun ruhu dünyaya gelip Türkiye’de Türkiye’ye de uğrayacak olursa, kitabın kahramanı Ed’i ikna etmek için dile getirdiği onca görüşleri
hiç teklifsiz güzel ve akıcı üslubu ile Türkçe’ye de kazandırdığı için Mustafa Acar’a bir teşekkür edecektir,
ceteris paripus. Bu, iktisada katkıda bulunmak isteyen bir
iktisatçı için küçümsenmeyecek bir başlangıç: Malthus,
Smith, Keynes, hatta Fisher, hayali de olsa, hangi iktisatçımıza teşekkür etti ki! İktisat öğrencilerine de “kötü” bir haber: Bundan sonra okuma listenize bir kitap
daha eklenecek.
Ömer Demir

Ankara, Temmuz 2001

ÇEVIRENIN ÖNSÖZÜ
Serbest ticaret ile korumacılık taraftarlığı arasındaki çatışma iktisat tarihi kadar, hatta ondan da eskidir. İktisatın bir sosyal bilim dalı hâline gelişinin
tarihi genellikle Adam Smith’in meşhur Milletlerin
Zenginliği adlı eserinin yayımlandığı tarih olan 18.
Yüzyıl’ın sonları (1776) ile başlatılır. Oysa serbest
ticaret mi korumacılık mı tartışmaları daha eskilere,
Merkantilistler ve Fizyokratlar’a kadar geri götürülebilir. Zamanın ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi, globalleşme,.. gibi süreçlere rağmen bu tartışma bitmemekte, serbest ticaret-korumacılık çatışması giderek
klâsikleşen, her devirde yeniden alevlenen, kısmen
biçim değiştirse de özü itibariyle varlığını koruyan
bir tartışmaya dönüşmektedir.
13
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Bu tartışmanın yalnızca ülkemizde canlılığını sürdürdüğü de sanılmamalıdır. Başta Avrupa ve Amerika
olmak üzere dünyanın her yerinde bir grup politikacı, bürokrat, sosyal bilimci ya da daha özelde iktisatçı
yerel sanayileri ve çalışanları kayırmak amacıyla korumacılık felsefesini savunurken, diğer bir grup insan da
tersine daha yüksek refah, daha kaliteli, daha çeşitli ve
daha ucuza mal için serbest ticaret felsefesini savunmaktadır. Her iki taraf da tercihini meşrulaştırmak
üzere, bir kısmına az önce değinilen, çok sayıda argüman bulabilmektedir.
Bu çerçevede elinizdeki kitap iktisatın bu temel
sorunsalını son derece nefis bir kurguyla tartışmaktadır. Hayâlî bir Semâvî Mahkeme’de Ricardo’nun
ruhunun sorgulanmasıyla başlayan öykü, Üstadın,
durumunu iyileştirebilmek için bir geceliğine dünyaya inmesi, Yüce Mahkemenin tanıdığı süre içinde
Amerika’da ithâlâtı büsbütün yasaklamayı düşünen
bir Başkan adayını destekleyen televizyon imâlâtçısı
bir vatandaşla yaptığı, birbirinden ilginç duraklar, bu
duraklarda yapılan gözlemler ve yol arkadaşıyla yapılan sohbetlerle sürüp gitmektedir. Ricardo sözkonusu
vatandaşı korumacılık ve kendine yeterlik taraftarı
Başkan adayını desteklemekten vazgeçirebilirse Yukarıda durumu iyileşecektir. Bunu yapıp yapamadığını
ise kitabın sonunda bulacaksınız. Kanımca kitap, kişi
ve şehir isimleri değiştirilerek rahatlıkla Türkiye için
de okunabilecek bir kitaptır. Siyasetçiler ile işadamları
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arasında cereyan eden, zaman zaman akademisyenlerin de dâhil olduğu, yerel sanayii koruma, târifeler, kotalar, bebek endüstriler, kötü niyetli yabancılar... gibi
ele aldığı ilginç konularla en az Amerika kadar bizi, en
az Amerika kadar Türkiye’yi anlatan bir eserdir.
Serbest ticaret-korumacılık tartışmaları AB ile
bütünleşme sürecinde olduğumuz, Gümrük Birliği
anlaşması, Kopenhag Kriterleri ve Katılım Ortaklığı
Belgesi çerçevesinde birtakım yükümlülükler altına
girdiğimiz, iç piyasada tekel ya da oligopol konumunda olan büyük grupların özel koruma talep ettikleri bir
ortamda ülkemizi son derece yakından ilgilendiren
bir tartışmadır. Bu konuda aydınlarımız ve siyasetçilerimizin olduğu kadar, sokaktaki sıradan vatandaşın da
bir zihin berraklığına ihtiyacı vardır. Elinizdeki kitap,
sâdece konunun uzmanlarına değil, herkese rahatlıkla
hitap eden güzel bir üslûpla kaleme alınmış, tartışmanın nirengi noktalarını büyük bir ustalıkla ortaya koyan bir yapıttır.
Kitabın Türkçe baskısının ilginç öyküsüne de kısaca
değinmek istiyorum. İlk olarak kitabı Amerika’da doktora yaparken okudum, okur okumaz da günün birinde Türkçeye çevirmeyi kafama koymuştum. Doktora
bitip yurda dönünce ilk el attığım işlerden biri kitabı
tercüme etmek oldu. Çeviri bitince yayın hakları için
kitabın yazarına başvurdum. Bay Roberts yayın haklarının ancak yayınevinden yayınevine satılacağını,
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bunun için beni mütercim olarak görevlendirecek bir
yayıncı bulmam gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda
kendime bir yayıncı ararken Liberal Düşünce Topluluğu’nun da bir süredir aynı kitabı çevirtmek için bir
çevirmen arayışı içinde olduğunu öğrendim. İktisatta takas ekonomisinin zorlukları anlatılırken, takasın
gerçekleşebilmesi için karşılıklı olarak birinin satmak
istediğini diğerinin de almak istemesinin gerekli olduğunu ifade etmek üzere kullanılan, ihtiyaçların çifte
bir aradalığı (double coincidence of wants) diye bir kavram vardır. Farkında olmadan aynı kitap için çevirmen
yayıncı, yayıncı da çevirmen ararken, böylece hoş bir
tesadüf eseri karşılıklı birbirimizi bulmuş olduk.
Tercüme yapmanın, hele bir kitabı, bir yandan orijinal metne sâdık kalarak, bir yandan da onu daha anlaşılır kılmak için “bu kitap benim âna dilimde yazılmış
olsaydı nasıl yazılırdı” optiğini gözeterek çevirmenin
ne kadar zahmetli bir iş olduğunu çeviri yapan dostlar bilir. Ne kadar özen gösterilse de kimi hataların ya
da eksiklerin kalmış olması muhtemeldir, bunun için
okuyucunun hoşgörüsüne sığınmaktan başka yapacak
fazla bir şey yok, maalesef.
Kitabın elinize ulaşmasında yardımını gördüğüm
dostlara, en başta kitabın yeni baskısını hediye edip,
Türk okuyucuya muğlâk gelebilecek bazı noktalarla ilgili sorularımı içtenlikle yanıtlama inceliğinde
bulunan, kitabın yazarı Sayın Dr. Russell Roberts’a,
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elyazması çeviri metinlerini bilgisayara aktaran Ayşe
Acar’a, metni baştan sona okuyarak değerli önerilerde
bulunan Ömer Demir’e, nihâyet yayın konusunda ilgi
ve yardımlarını esirgemeyen Atilla Yayla ile kitabı yayına hazırlayan Liberte çalışanlarına ve ayrıca Emrah
Akkurt, Asuman Köse ve Güneş Keçebaş’a teşekkürü
bir borç bilirim.
Mustafa Acar
Nisan 2002, Ankara

Ed Johnson

Ed Johnson, 1917 yılında ABD’de Star, Illinois’de doğdu. 1939’da University of Illinois’den mühendislik derecesi aldı. İkinci Dünya Savaşı’nda Amerikan ordusunda
yer alarak Binbaşı rütbesi aldı. Omaha Sâhili’nde yapılan D-Day operasyonundaki cesur hizmetinden dolayı
Gümüş Yıldız cesaret madalyası aldı. Savaş’tan sonra
Star Illinois’a dönerek Stellar Televizyon Şirketi’nde
çalışmaya başladı. 1948’de Martha Bellman’la evlendi.
Johnson’ların 1949’da doğan Steven ve 1954’te doğan
Susan adlı iki çocuğu oldu. Ed Johnson 1955’te Stellar
Televizyon Şirketi’nin başkanı seçildi.

David Ricardo

İngiliz iktisatçı David Ricardo, iktisatta tümdengelimsel analiz yönteminin en iyi uygulayıcılarından biri olarak kabûl edilir. Ricardo 18 Nisan 1772’de ortodoks bir
Yahudi ailenin çocuğu olarak Londra’da dünyaya geldi.
Unitarian Mezhebi’ne girmesi ve 1793’te Quaker Mezhebi’nden biriyle evlenmesi onu ailesine yabancılaştırdı.
1786 yılında Londra Borsası’nda, babasının yanında işe
başladı. Daha sonra da 1793’ten 1816’ya kadar aynı yerde bağımsız olarak faaliyet gösterdi. 1813’te kendisine
büyük bir mirasın kalmasıyla işten elini çekerek emekliye ayrıldı. 1819’dan, Gloucestershire’da öldüğü tarih olan
11 Eylül 1823’e kadar Portarlington temsilcisi olarak
Avam Kamarası’nda hizmet verdi. Ricardo’nun en meşhur eseri olan Politik İktisat ve Vergilendirmenin Prensipleri (On the Principles of Political Economy and Taxation)
ilk kez 1811’de yayınlandı.

Bana kelimeleri, hayatı ve dünyayı sevmeyi öğreten
Annem ve Babam Shirley ve Ted Roberts’a

1
SEMAVÎ MAHKEME ZABITLARI:
DAVID RICARDO’NUN RUHU

İlk Duruşma
Tarih: 11 Eylül 1823
Hâkim:Lütfen açık kimliğinizle ilgili detaylı bilgi veriniz.
Sanık: 1772’de doğdum. Bana David Ricardo adını
vermişler. Huzur içinde yatsın, annem bana,
İsrailoğullarının güzel sesli şarkıcısı, ilâhiler
yazarı, Kral Davud’un adını vermiş. Ayrıca...
Hâkim: Bay Ricardo, daha az lirik bir dil kullanın ve
olgulara gelin lütfen. Mesleğiniz?
23
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Sanık: Esas itibariyle finansçıydım, daha sonraları
da politikacı.
Hâkim: Anlatın bakalım, Bay Ricardo. Mesleğiniz
aleyhinize bir delil olarak kullanılmayacaktır. Sağken başardığınız en önemli iş, neydi
sizce?
Sanık: Karşılaştırmalı üstünlük kuramım. Anahatları, 1817’de yayımlanmış olan Politik İktisat
ve Vergilendirmenin Prensipleri adlı kitabımda çizilen kuram, milletlerin serbest ticaretten nasıl istifade edeceklerini gösteriyordu.
Buna ilâveten, İngiliz Parlamentosunun bir
üyesi olarak, defalarca korumacılığın tehlikeleri ve serbest ticaretin yararları üzerine
konuşmuşumdur.
Hâkim: Görüşlerinize kulak asan olmuş muydu peki?
Sanık: Henüz olmamıştı, fakat inanıyorum ki, zamanla...
Hâkim: Bu kadarı kâfi, Bay Ricardo. Mahkemeye
daha başka deliller sununcaya kadar arafta
başıboş dolaşmaya mahkûm edildiniz.

Yeni Bir Duruşma Talebi
Tarih:18 Aralık
Hâkim: Bay Ricardo, durumunuzla ilgili ilâve delil-
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ler sunmak amacıyla mahkemeden bu duruşmayı talep etmişsiniz.
Sanık: Evet. Aşağıda, memleketim İngiltere’nin, İngiliz çiftçilerini dış rekabetten korumak için
çıkarılmış olan Tahıl Yasaları’nı yürürlükten
kaldırdığını bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Mahkemenin benim durumumu
yeniden gözden geçirmesini rica ediyorum.
Hâkim: Talep reddedildi. Bu değişikliğin geçici bir
şey mi, yoksa sürekli mi olduğunu söylemek
için henüz çok erken. Ayrıca, İngiltere dışında hemen tüm ülkeler hâlâ yoğun biçimde
ticaret kısıtlamaları uygulamıyorlar mı?
Sanık: Evet, ama...
Hâkim: Bu kadar, Bay Ricardo.

Yeryüzüne İnme Talebi
Tarih:13 Temmuz 1960
Hâkim: Bay Ricardo, arafta gezer statünüzü sona
erdirmeye yönelik olarak, yeryüzündeki insanların işlerine bir müdahale imkânı talep
ediyorsunuz. Talebinizi meşrulaştıracak deliliniz nedir?
Sanık: Sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri,
sonuçta Amerikan ekonomisini mahvedecek bir korumacılık politikası mâcerasına
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girişmek üzere. Amerika’yı daha serbest bir
ticaret ve refah yoluna yöneltmeye yardım
etmek üzere, bir akşamlığına yeryüzüne inmeyi istirham ediyorum.
Hâkim: Talep kabûl edildi. Farkındasınız değil mi,
Bay Ricardo, şartlı tahliye döneminde araf
mahkûmlarına ancak bir defaya mahsus olmak üzere yeryüzüne inme imkânı verilir?
Sanık: Evet, efendim. Eminim ki...
Hâkim: Bu kadar, Bay Ricardo. İyi şanslar. Tanrı yardımcınız olsun.

2
DIŞ REKABETIN MEYDAN OKUMASI

– Bizim fabrika açıldığında, bir işçi haftada 50
dolar alırdı; o zaman Willie’nin mağazasında Stellar
marka bir televizyon ise 250 dolardı. Dolayısıyla bir
televizyon almak için bir işçinin tam beş hafta çalışması gerekiyordu. Oysa şimdi, o fabrikadaki ortalama bir işçi haftada 100 dolar kazanıyor, Willie ise
Stellar marka televizyonu 200 dolara satıyor. Bir televizyon almak için iki hafta çalışmak yetiyor. İşte ben
başarımızı böyle ölçüyorum: içinizden biri ürünlerimizden birini satın alabilmek için kaç saat çalışmak
zorunda, buna bakıyorum. Bu rakam açıldığımız ilk
yıldan bu yana sürekli düşüyor.
Konuşan Ed Johnson’dı, 1959 yılında konuşuyordu, ben yeryüzünü yeniden ziyaret için inmeden
27
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bir yıl önce. Ed Stellar Televizyon Şirketi’nin Genel
Müdürüdür. Genel Müdürlük Illinois eyaletinin Star
kentinde, benim bir gecelik ziyarete gideceğim güzergâhtadır. Eğer 137 yıldır ölü olsaydınız ve de yeryüzüne bir akşamlığına geri gelme fırsatı bulmuş olsaydınız, herhâlde Illinois’de 100.000 nüfuslu küçük
bir kasaba seçmezdiniz. Fakat Ed Johnson ve Star kasabası benim olduğu kadar Amerika’nın âkıbeti için
de anahtar bir konumdadır. Bu nedenle ben yeryüzüne ayak basmadan, sizin Ed ve şirketiyle tanışmak
isteyeceğinizi düşündüm.
Ed, her yıl Johnson Park’ta yapılan geleneksel şirket
pikniğinde konuşuyordu. Park, adını şirketin kurucusu olan babasından alıyordu. Ed her zaman iyi vakit
geçiren biriydi. Ailesini buraya getirir, beyzbol oynarken sayı kazanmak için pantolonunu yırtma pahasına
kendini yerlere atar ve de bol bol patates salatası ile
kızarmış piliç yerdi. Ed işçilerle de iyi geçinirdi. Mühendislik okumak üzere kasabadan ayrılmadan önce
lise yıllarında fabrikada çalışmıştı. Stellar’ın eyaletin muhtelif yerlerinde üç fabrikası daha vardı, ama
Star’daki en büyüğüydü. İşlerin iyi gittiği bir ayda
Star’daki 5.000 işçi 80.000 televizyon üretirdi.
Konuşmasından anlayacağınız gibi, Ed, şirketiyle son derece gurur duyardı. Ancak karısı Martha
piknikten eve dönerken bir şeylerin yanlış gittiğini
sezmişti. Çocukların kendilerini duyamayacak kadar
uzaklaştıkları bir anda sordu:
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– Hayatım, seni rahatsız eden şey ne?
– Yabancı rekabet. Japon malı televizyonlar Amerika’ya geliyor. Bu ay neredeyse işçi çıkarmak zorunda kalıyordum. Ücretleri düşürmek ve bugün
öğleden sonra söz ettiğim parlak tablodan geri adım
atmak zorunda kalabilirim.
– Aman tatlım, şaka ediyorsun. İnsanlar “Japon
malı”nın ne kadar külüstür olduğunu bilir. Kimse Japon televizyonu falan almaz.
– Bazıları almaya başladılar bile. Ertesi sabah, yorgun bir gecenin ardından, Ed arabayla Chicago’ya,
oradan da uçakla Washington’a gitti. Hemşehrisi
milletvekili Frank Bates’le görüştü. Japonya’dan yapılan televizyon ithâlâtının kısıtlanmasını istedi. Dış
rekabetin engellenmesi, işçilerinin işten çıkarılmasını ve ücretlerinin düşürülmesini önleyebilirdi.
– Valla bilmem ki, Ed. Şimdiye kadar seninle hep
aramız iyiydi. Seçim kampanyalarında bana yardım
ettin ve ben bundan çok memnunum. Fakat böyle
bir kanun tasarısı biraz riskli. İnsanlar düz bir oyun
sahası istiyorlar.* Rekabet Amerika’nın hayat tarzı
olmuş. Bu şartlarda Japonların işini zorlaştırmak pek
hoş görünmüyor.
– Bu çok saçma, Frank. Televizyonu biz icat ettik.
* Düz oyun sahası (level playing field): Haksız rekabetin olmadığı, bir tarafın
dengesiz bir şekilde kayırılmadığı, eşit şartlarda yarışılan rekabet ortamı. (Ç.N.)
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Onu Japonlar bizden çaldı. Şimdi de işlerimizi çalıyorlar. Eğer iyi işler Japonya’ya giderse yerlerine ne
koyacağız? Star’a ne olacak? Dahası, Chicago çevresindeki bize malzeme sağlayan tedarikçi şirketlere
ne olacak? Şâyet Stellar Televizyon kapanırsa mesele sâdece Star’da bitmez, asıl orada başlar! Japonların ilerlemesine göz yumamayız. Eğer televizyon
endüstrimiz kaybolursa, elektronik eşya alanındaki
müstakbel bütün icatlar Japonlara geçecektir.
– Dediğini anlıyorum, Ed. Dahası, Pasifik’te savaşmış biriyim ben. Dinle, Ed. Beyaz Saray yarışında
gerçekten şansım olduğu ciddî ciddî konuşuluyor.
Tam bu sırada bir korumacı yasa tasarısının ayağıma dolanmasını istemiyorum. Müsaade et, hele bir
Beyaz Saray’a gireyim, sonra sana yardım edebilirim.
– Kendi seçim bölgendeki insanlar geçim sıkıntısı
çekerken, sen nasıl Başkanlık için yarışacaksın? İşte
tam da böyle bir tasarı seni Beyaz Saray’a taşıyabilir.
Yalnız, bu fikri iyi satman lâzım. “Amerika’yı yeniden
zengin etmenin yolu, Amerikan malı satın almaktır”
diyeceksin.
– Bu şekilde söyleyince kulağa daha hoş geliyor.
Olmazsa bunu bir daha düşüneyim.
Frank Bates yeniden düşündü ve yabancı televizyonların ülkeye getirilmesini yasaklayan bir kanun
tasarısını desteklemeye karar verdi. Böylece Stellar
her ay 80.000 televizyon üretmeye devam etti. Bu
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arada her geçen ay parlamenter Bates’in bir gün Başkan Bates olacağı daha fazla konuşulur oldu. Televizyon ithâlâtını yasaklayan kanun tasarısı Kongre’den
geçip yasalaştı. Bates bu kez de ithâlât yasağını tüm
yabancı ürünlere yayacak bir plândan söz etmeye
başladı. Derken sözkonusu plân Başkanlık seçim
kampanyasının temel tartışma konusu hâline geldi.
Ed Johnson korumacılığı savunan ve Frank Bates’i
destekleyen konuşmalar, seyahatler yaptı.
1960 yazına gelindiğinde Frank Bates, partisinin
Başkan adaylığını kazanma yarışında ötekilerle eşit
şansa sâhipti. Ed’den, parti kongresinde yapılacak
aday gösterme konuşmalarından birini kendisinin
yapmasını istedi. Ed tereddüt etti. Fakat Frank, Ed’in
yapacağı konuşmanın metnini, onun için, kendi
elemanlarının hazırlayabileceğini söyledi. Yapacağı
konuşmada Ed Amerika’nın ihtişamından ve temel
Amerikan endüstrilerinin dış rekabete karşı korunmasının öneminden söz edebilirdi. Frank’in politikalarının, aynen Stellar’ın işçileri ile Star sâkinleri için
olduğu gibi, herkes için nasıl daha fazla refah getireceğini izah edebilirdi. O kadar da zor bir şey gibi
görünmüyordu. Ed, peki dedi.
Los Angeles’ta yapılacak kongreye gitmek üzere
uçağa bineceği günün gecesi Ed Johnson yatağında
dönüp duruyor, bir türlü gözüne uyku girmiyordu.
Yapacağı konuşmanın provasını yapmıştı. Karısıyla
çocuklarının sağlıkları yerindeydi ve Illinois’da bir
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Temmuz gecesinde mışıl mışıl uyuyorlardı. İşçileri
daha önce hiç olmadığı kadar iyi ücret alıyorlardı.
Stellar marka televizyonların tanesi 300 dolardan
satılıyordu, işçiler ise haftalık 200 dolar alıyorlardı.
Bir televizyon almak için sâdece bir buçuk haftalık
çalışma yetiyordu. Fabrika tam kapasite çalışıyor,
hatta büyüme plânlarından söz ediliyordu. O hâlde
Ed Johnson’u rahatsız eden ne olabilirdi ki?
Gece yarısından sonra, saat 02:00’de bir bardak
sütle bir çikolata almak için alt kata yöneldi. Ardından üst kata, çalışma ve dinlenme odasına geri
döndü, kendi kendine konuşuyordu. Gramofonun
yanına gitti. Frank Sinatra’nın Only the Lonely (Varsa Yoksa Yalnızlık) albümünü takıp düğmeyi acıklı
“One for My Baby” (Biri Bebeğim İçin) adlı şarkının
üzerine koydu.
“Bu iş pek hoşuma gitmedi” diye söylendi. “İtiraf
etmeliyim ki, kota Stellar Televizyon için kesinlikle
iyi oldu. Ancak ithâlâtın tümünü kısıtlayan bir tasarı
beni endişelendiriyor. Televizyon farklı. Elektronik
eşya Amerika’nın geleceği. Ama tüm ürünler böyle
olur mu? Belki de böyle bir yasak hiç hoş olmayacak.”
İşte benim devreye girmem tam bu esnada oldu.
Ed bu şekilde odada volta atarken, ben de Semâvî
Hâkimi bir geceliğine yeryüzüne inmem için bana
izin vermeye ikna etmiştim. Anında köşedeki deri
koltuğa ilişiverdim. Ed önce beni görmedi; halının
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üzerine derin bir çizgi çekmekle fena hâlde meşgûldü. Nihâyet beni gördüğünde âniden irkildi ve soluğunu burnundan koyverdi. Hoşbeş için sarfettiği
sözler sinirli ve teklemeliydi.
– Haydaaa, kimsin ulan sen?
Aslında onu gözlediğim yıllar boyunca küfürlü
bir sözünü işitmemiştim. Ama habersizce gecenin
02:00’sinde adamın çalışma odasında âniden belirivermek, herhâlde en mülayim kişinin bile tepesini
attırırdı.
– Adım David, fakat sen bana Dave diyebilirsin.
Ben...
“Bak, Dave,” dedi Ed sâkince, “aç mısın? Alt katta
kızarmış piliç var. Bir parçasına ne dersin?
Ed beni kalacak sıcak bir yer ve yiyecek arayan bir
dilenci sanmıştı. Polisi falan aramadı. Sâdece yardım
teklif ediyordu.
– Nezâketinize teşekkürler, Bay Johnson. Keşke
teklifinizi kabûl edebilseydim, bunu gerçekten çok
isterdim. Ama geldiğim yerde, biz hiç acıkmayız.
– “Anlaşılan geldiğin yerde çok yiyecek var, ha?”
diye sinirli bir sesle sordu. Oda sıcaklığı düşmüştü.
Ed hem konuşuyor, hem de cereyan mı var diye pencereleri kontrol ediyordu.
– Pencereler gayet iyi Bay Johnson. Hissettiğiniz
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cereyanın sebebi korkarım ki benim. Araftaki birinin
yeryüzüne inmesinin doğal sonucudur bu.
– Araftaki biri mi?
– Evet. Bay Johnson Şâhane Hayat (It’s a Wonderful Life) filmini hiç seyrettiniz mi?
– Tabiî ki, her Noel’de seyrederim. Benim en sevdiğim filmlerden biridir.
– O filmdeki Clarence’ı hatırlıyor musunuz?
– Elbette. Clarence George Bailey’in koruyucu
meleğidir. Sonunda kanatlarını takması müthiştir.
Şimdi, Dave, gel aşağıya inelim. Eminim buzlukta
senin ilgini çekecek bir şeyler vardır.
– Maalesef, o şekilde olmuyor.
– O şekilde olmayan nedir?
– Kanat takmak. Bay Capra onu sâdece hayâlinden geçiriyordu.
– Yapma ya?”
Ed masadaki telefona uzandı. “Bu âlet niye çalışmıyor ki?” diye sordu, kendi kendine.
– Muhtemelen benden kaynaklanıyor, her ne kadar bir türlü açıklayamasam da. Sizin iştigal sahanızda
daha başka marifetlerim de var. Elektrik, televizyon...
– Dinleyin, Sayın David, soyadınız da her neyse...
– Ricardo.
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– Dinleyin, Bay Ricardo, eğer telefon hattımı keserseniz, mizah duygumu kaybedebilirim...
– Sâkin olun, Bay Johnson. Şâhane Hayat filminde Clarence’ın kendisinin bir melek olduğunu nasıl
kanıtladığını hatırlıyor musunuz? Ben de aynen ona
benzer bir şeyler yapmak zorundayım.
– O hâlde söyle bakalım, süt ve çikolatalı pastayı
niçin seviyorum?
– Cevabı o kadar zor değil. Küçük bir çocukken
ışıkların sönük olduğundan emin olma bahanesiyle
babanla birlikte alt kata inerdiniz. Sana bir bardak süt
ile bir çikolatalı pasta verirdi. Şimdi de sen ve oğlun
Steven bu geleneği sürdürmektesiniz. Fakat gecenin
bu saati, Steven için çok geç.
Ed oturdu. Dikkatini çekmeyi başarmıştım.
– Parlor hileleri* biraz aşağılayıcı bir şey, Ed. Sana Ed diye hitap edebilir miyim? Seni çok iyi tanıyorum, dizindeki yara izinin çocukken feci şekilde
düşmenden kaldığını bilen birinden bile çok daha
iyi. Bu bilgi benim yeryüzünden gelen biri olmadığımı ispatlamaz; yeterince güçlü hâfıza ve kaynağa
sâhip biri de böyle bir detayı ortaya çıkarabilir. Ama
Ed, kulağım senin hayâl edebileceğinden bile daha
* Parlor hilesi (Parlor trick): Elçabukluğu dâhil, aldatıcı şey. Örneğin, insanın
gözünün önünde bir şeyi âniden ortadan yok edivermek. Biraz eğlenceli bir şey.
(Yazar Bay Roberts’ın gönderdiği açıklama. Çev.)
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ince ayarlıdır. Oğlun Steven ile ilgili hayâllerini ve de
kızın Susan’ı sıhhat ve selâmette görmeyi ne kadar
ölesiye istediğini biliyorum. Çocuklarım için benim
de böyle hayâllerim vardı. Bay Bates ile ittifak etme
düşüncenizde sizi rahatsız eden bir şeylerin olduğunu biliyorum. Bu gece yatağında suçluluk duygusuyla dönüp durdun, öyle değil mi? Başkalarına yardım
için el açtığını, kendi şirketin için haksız avantaj sağlamaya uğraştığını bilmenin suçluluğuyla...
Ed Johnson’ın bakışları yumuşamıştı, biliyordum
ki, onu can evinden vurmuştum.
– Sabırlı ol, Ed. Sabaha kadar bu suçluluk duygun
sürecek. Velâkin, çok az insana nasip olan tövbe etme
fırsatı sana da nasip olacak.
– Emrinize amadeyim.
– Zamanda seyahat edeceğiz. Sana Frank Bates’in
Başkanlık yarışını kaybetmesi hâlinde Amerika’nın
ne hâle geleceğini göstereceğim. Eğer Frank Bates
Birleşik Devletler’in Başkanı seçilecek olursa, Amerika giderek daha korumacı olacak. Onun yerine
sana daha serbest ticaretçi bir Amerika’nın âkıbetini
göstereceğim. Belki de böyle bir dünyayı görünce
artık Frank Bates’i desteklemeyecek, masanda duran
konuşma metnini fırlatıp atacaksın.
– Ben hazırım, Bay Ricardo.
– Bana Dave de.
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– Senin şans eseri Küba’da falan akrabaların yok
değil mi?
– Küba mı? Hiç sanmıyorum. Akrabalarımın pek
çoğu hâlâ İngiltere’deler.
– O hâlde ‘Babaloo’ deyimi sana bir şey ifade etmiyor?
– Haaa, şimdi espriyi anladım. Çok güzel, Ed. Fakat korkarım o başka bir Ricardo. Onunla bir ilgim
yok.*
Bu konuşmanın ardından, yıldırım hızıyla geleceğe uçtuk.

* 1950’lerde “I Love Lucy” (Lucy’yi Seviyorum) adlı popüler bir Amerikan TV şovu
vardı. Ana karakterlerden biri Ricky Ricardo adında biriydi. Dizide (belki gerçek
hayatta da) bir bando takımını yönetiyordu ve sık sık “Babaloo!” diye bir ses koparıverirdi. Bunu niye yapardı, hiçbir fikrim yok. (Yazar Bay Roberts’ın gönderdiği
açıklama. Çev.)

AÇIKLAMALAR, KAYNAKLAR VE DAHA
FAZLA OKUMA

Star Illinois
Illinois’de Star diye bir kasaba yoktur. Stellar Televizyon Şirketi hiç mevcut olmamıştır. Ancak 1948
ile 1974 arasında Motorola, Quincy (Illinois)’de,
Quasar televizyonları üreten bir televizyon fabrikası
işletiyordu. 1974’te o fabrikayı, kapatılmamak şartıyla ( Japon) Matsushita’ya sattılar. Matsushita, televizyon sektöründeki kötü şartları gerekçe göstererek
fabrikayı 1976’da kapattı. Franklin Park’ta (Illinois)
Motorola’dan satın aldığı başka bir tesisi açık tutmaya devam etti.
265
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Quincy kasabası 1960’ta 42.000 kişilik bir nüfusa sâhipti. Başarısının zirvesinde olduğu günlerde
Motorola fabrikası 3.000 civarında işçi çalıştırıp,
günde yaklaşık 2.000 televizyon üretiyordu. 1990’da
Quincy’nin nüfusu 39.000’di.
İşçilerin hâtıraları ve Quincy’deki Motorola fabrikasının hikâyesini Star ve Stellar Televizyon Şirketi
için birer arkaplân bilgisi ve ilham kaynağı olarak
kullandım. Arkaplân bilgisi ve kaynaklar için Quincy
Herald Wig’in, sırasıyla haber editörü ve kütüphanecisi Doug Wilson ve Judy Nelson’a minnettarım.
Quincy Halk Kütüphanesinin Referanslar bölümünde çalışan ve bana fabrika kapandıktan 5 yıl sonra
Motorola işçilerinin bir araya gelmeleriyle ilgili bir
hikâye okuyan Lois Tyer’a teşekkür borçluyum. Fabrikanın kapanmasının Quincy’li çocuklar üzerindeki
etkisiyle ilgili anıları için, Quincy Lisesi’nin eski Öğrenci Sorunları Sorumlu Şefi Robert Meyer’e teşekkür ederim.
Benimle konuşmaya zaman ayıran şu fabrika işçilerine minnettarım: Eski montaj hattı sorumlusu
Joy Viar; eski şef Robert Morris; eski tesis yöneticisi Carl Swed; eski mühendis Lee Webster; yükleme
boşaltma ünitesinde çalışmış olan Steve Moody; eski
kafeterya işçisi Donna Moody; operatörlük, elektrik
tesisatı döşeme ve lehimcilik gibi işlerle uğraşmış
olan Jane Slater; eski muhasebeci Joanne Felker; eski
aşçı ve kafeteryada kasiyer Oneta Burner; muhasebe
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stok ve bordro bölümlerinde birçok görevde bulunmuş olan Chris Schork.
Bu eski işçiler Motorola’ya hâlâ yürekten bir sadakât besliyorlar ve fabrikada çalıştıkları yılları hayırla yâd ediyorlar. Onlardan biri bana, kocasının,
kendisi arabada olduğu zaman, fabrikanın yanından
geçen yoldan gitmediğini, çünkü oradan geçerken
kendini tutamayıp ağlamaya başladığını anlattı. Hepsi de Motorola’nın âdil ve iyi bir işveren olduğunu
düşünüyorlardı. Danslar, kayak partileri ve şirket
pikniğinden severek bahsettiler. Hiçbiri Japonlara
fabrikanın satılmasından nefretle söz etmedi, ama
bazıları fabrikayı kapatmalarından dolayı onlara içerlemişti. Fabrikanın kapanması konusunda hepsi de
değişen dozlarda üzüntülerini dile getirse de, ortak
tahmin oydu ki, fabrikanın kapanmasından sonraki
bir yıl içinde büyük çoğunluğu başka iş bulmuştu.
Broadcast Elektronik Şirketi Motorola fabrikasının kapanmasından yaklaşık bir yıl sonra Quincy’de
bir fabrika açmış ve daha önce işten çıkarılmış işçilerin bir kısmına iş vermiş. Eski Motorola işçileriyle
irtibat kurmamı sağlayan Broadcast Elektronik’ten
Cathy Ellerbrock ve Steve Wall’a teşekkür etmek isterim. Öteki işçiler kasabadaki Harris Allied Yayıncılık Şirketi ve Mikro-Enerji’de iş bulmuşlar. İşçilerin
bir kısmı da Missouri’de nehrin karşısında bulunan,
birkaç yıl sonra da kapanmış olan Ford emniyet kemeri fabrikasında yeni işe girmişler.
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Konuştuğum herkes Motorola fabrikasının kapanmasının Quincy için acı bir kayıp olduğunu, ancak
herkes kendi çocuklarının, yani Quincy’nin gelecek
kuşağının, kendilerinden daha iyi durumda olduğunu düşünüyordu. Birisinin dediği gibi, “Ağlarlar falan
ama, her şeyleri var. İki tane araba. Dayalı döşeli bir
ev. Hatta bazılarının deniz botu bile var.” Bir eski işçi dedi ki, üniversite eğitimi almış çocukların büyük
çoğunluğu Quincy’de uygun bir fırsat bulamayıp,
başka yerlere yerleşiyorlar. Bu kitabın argümanlarıyla ilgili olarak duyduğum en çarpıcı yorum ise, Motorola’da çalışmanın erdemleri üzerine yapılan bir
değerlendirmeydi. “İstikrarlı bir aile atmosferi vardı.
Belki de hoşlanmayacağın başka bir iş için ekstra eğitim almanın bir anlamı yoktu.”

Clearview, Illinois
Illinois’de Clearview diye bir kasaba yok. Clearview’un ilhamını Illinois Arcola kasabasından aldım.
St. Louis Post-Dispatch’in 7 Eylül 1992 sayısı Kuzey
Amerika Serbest Ticaret Anlaşması ve süpürge endüstrisi üzerine, anlaşmanın Arcola Libman Süpürge Şirketi’ne getirdiği tehdidin altını çizen bir
yazı yayınladı. Bana NAFTA’ya karşı savaşmak için
Washington’a yaptığı seyahatlerden bahsetmiş olan
şirket sâhiplerinden biri, William Libman ile konuştum.
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Serbest Hareket
Ed Johnson ve Amerika’nın yüz yüze olduğu tercihi
dramatize etmek için birçok konuda serbest hareket
etmekten çekinmedim. Amerika 1960’tan bu yana
epeyce değişmiştir. Ama bu değişikliklerin tümünün
tek nedeni de Amerika’nın dış dünyaya kapılarını
görece açık tutması değildir. Meselâ kısıtlı ticaret politikalarının Amerika’nın küçük kasabalarını hiç değişmeden bırakacağından kuşkum var, kadınların işgücüne katılımındaki artışın 1960 ile bugün arasında
Birleşik Devletler’in görece açık sınır kapıları yüzünden olduğundan da öyle. Ancak kadınların işgücüne
katılımındaki patlama, işgücü piyasalarının değişikliğe tepki verme esnekliğini gösteriyor. Tarihi bir yanlışlık olma ihtimâli olan bir şeyden dolayı Demokrat Parti’den özür dilerim. 1960’ta, korumacı Frank Bates’in
bir Cumhuriyetçi olma ihtimâli daha yüksek olabilir.
Bugün korumacılık Demokrat Parti içinde kendine
daha kolay yer buluyor, o nedenle Frank Bates’i Demokrat Parti’den biri olarak düşündüm.
Şurası da unutulmamalıdır ki bugünün gerçek
Amerikası bir serbest ticaret dünyası değildir. Amerika’nın son derece ayrıntılı ürün kategorilerine
uyguladığı binlerce târife ve kota vardır. Birleşik
Devletler’de 1996 yılında ortalama târife yüzde 2,5
ise de, gıda, giyecek, tabak, cam sofra eşyası vb. gibi birçok üründe siyasî veya tuhaf bazı nedenlerle
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oldukça yüksek târifeler uygulanmaktadır. Giyim
eşyasında kayda değer ölçülerde kotalar sözkonudur.
Uluslararası Ticaret Komisyonu (The Economic Effects of Significant U.S. Import Restraints/ Önemli ABD
İthâlât Kısıtlamalarının Ekonomik Etkileri) 1996’da
konfeksiyon ve giyim eşyasına uygulanan kotaların
ABD vatandaşlarını 10 milyar dolar zarara uğrattığını
tahmin etmektedir. Bu örtük vergi orantısız bir şekilde yoksulların sırtına binmektedir. Buna ek olarak
11. Bölüm’de tartıştığım gibi anti-damping yasaları,
parlamenterlerin onayını almaya gerek kalmadan târife benzeri harçların tahakkuk ettirilmesine imkân
vermektedir. Bu tür harçların sayısı rahatsız edecek
boyutlardadır.

Olgular ve Rakamlar
Ed Johnson’ı 1960’a yerleştirdim, çünkü o tarih Japon televizyon ithâlâtındaki patlamanın başlangıcıydı. Mümkün olduğu yerde 1999 verilerini kullanmaya çalıştım. Öteki durumlarda mevcut en son verileri
kullandım, ya da yazarların çalışmalarında kullandıkları tarihleri esas aldım.

Bölüm 3
Bir işçinin bir televizyon satın almak için çalışması
gereken zaman şu şekilde hesaplanmıştır. 1960’ın
mağazalarının perakende fiyatlarını bulmak kolay
değildir. Bunun için 1960 yılına âit Sears kataloğu-
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nu kullandım. Hem UHF, hem de VHF alabilen en
ucuz 51 ekran televizyon 180 dolardı. 1960’ta imâlât
sanayisinde ortalama haftalık ücretler ise 90 doların
biraz altındaydı. Dolayısıyla ortalama imâlât işçisinin bir televizyon alabilmek için iki hafta çalışması
gerekiyordu. Bugün imâlât sanayisi saatlik ücretlerini kullanarak saat cinsinden gereken zamanı ölçmek
daha kolaydır. 1999’da Circuit City web sayfasında
50 ekran bir Sony Trinitron’un fiyatı 280 dolardı.
1998 yılının imâlât sanayi ücretleri olan 13,49 dolar (1999 Economic Report of the President, Tablo
B-47) kullanıldığında, sözkonusu televizyon 3 günden daha az bir çalışma ile alınabilecek durumdadır.
GE’nin 150 dolara sattığı 47,5 ekran televizyon bir
günden az fazla bir çalışmayla elde edilebilir. Bunun
üzerinde uzaktan kumandası ve saati de bulunmaktadır. Dolayısıyla televizyonların nominal fiyatının
aslında 1999’da 1960’takinden daha düşük olduğu
iddia edilebilir.
Bu karşılaştırma birçok yönden 1999’un aleyhine
olan bir karşılaştırmadır. 1960’ta en ucuz uzaktan
kumandalı model 380 dolardı, ki bu, dönemin imâlât
işçisinin yaklaşık bir aylık maaşına eşitti. 1990 yılının
televizyonu bir renkli televizyon olup, görüntü alıcı
ve özellikle ekonomik ömür ile dayanıklılık yönünden daha üstün kalitelidir. Ayrıca 1990’lardaki işçi
1960’takinden kat kat daha cömert bir yan ödemeler
paketine sâhiptir.
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Dolayısıyla her ne kadar biz yabancı yapım televizyonlara bağımlı hâle gelmiş olsak da, bir imâlât işçisinin bunlardan birini elde edebilmesi için ne kadar
çalışması gerektiği cinsinden ölçülen reel fiyat kayda
değer ölçüde daha düşüktür. Bu rakam imâlât dışı
sektörlerde çalışan işçiler için de buna çok yakındır.
Son 40 yıl boyunca ücretlerdeki artış hemen hemen tüm ürünlerde fiyat artışlarını geride bırakmıştır, ki bu Amerika’nın hayat standardının ciddî ölçüde
yükseldiğini söylemenin bir başka yoludur. Çeşitli
ürünleri elde etme zamanının ne kadar ciddî ölçüde
kısaldığına ilişkin ayrıntılı örnekler için Michael Cox
ve Richard Alm’ın The Myths of Rich and Poor (Zengin
ve Yoksul Efsaneleri) adlı çalışmasına bakılabilir.

Bölüm 4
Dördüncü bölümde 1960 ile günümüz arasında
Amerikan hayat standardındaki iyileşmeyi tartıştım.
1991’de Amerikan ekonomisi bir durgunluğa girince
birçok kişi Birleşik Devletler’in 1973’ten beri bir duraklama içinde olduğunu ileri sürüp, suçu Japonlara
attı. Bu kitabın ilk baskısında böyle bir durumun ne
teorik, ne de empirik düzlemlerde mümkün olduğunu öne sürdüm. 1990’larda yaşanan ekonomik büyüme, CPI’nın* kaliteyi ölçme konusundaki zaafının
* CPI: Consumer Price Index (Tüketici Fiyat Endeksi: TÜFE). (Ç.N.)
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farkına varılması ve Japon ekonomisinin durgunluğa
girmesi yüzünden Japon günah keçisinin ölmesi gibi
nedenlerle bu konudaki endişeler azaldı.
1960’ta 2,09 ve 1998’de 12,77 dolar olarak verilen saat ücretleri İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan
(Bureau of Labor Statistics) alınan ve Başkanlık
1999 Ekonomik Raporu’nda yeralan Tablo B-47’den
alınmıştır. Reel değişme yüzde 24’tür. Bu rakamı
Başkanlık Ekonomik Raporu’ndaki B-62’de yeralan
CPI-U-XI endeksi ile “deflate” ettim.*
Yan ödemeler dâhil işçi ödemeleri rakamlarını elde etmek için yine İşgücü İstatistikleri Bürosu’nun
hazırladığı Başkanlık 1999 Raporu’nda yer alan Tablo B-49’u kullandım. CPI-U-XI ile deflate edilmiş iş
dünyası sektörünün nominal saatlik ödeneğini kullandım. Bu gösterge 1960 ile 1998 arasında yüzde
73’lük bir artış göstermektedir. Kişi başına gayri sâfî
yurt içi hâsıla rakamları için Başkanlık Ekonomik Raporu’ndaki Tablo B-31’i kullandım.
Ücretlerin yakın geçmişte izlediği seyrin daha ileri
bir analizi konusunda Richard McKensie’nin What
Went Right in the 1980s (1980’lerde Doğru Giden
Neydi) adlı çalışmasına, ya da Marvin Kosters’in
derlediği Workers and Their Wages (İşçiler ve Ücret* Deflate etmek: Sözcük anlamı “şişini indirmek; söndürmek,” kavramsal anlamı
ise, fiyat artışlarının etkisinden arındırmak, nominali reele dönüştürmektir. (Ç.N.)
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leri) adlı çalışmaya bakılabilir. Ücretlerde U-dönüşü
olduğu yolundaki iddialara karşı bu yazarlar Amerika’da ücretlerin 1960’lar, 1970’ler ve 1980’lerde,
sonraki onyıllarda yavaşlamakla birlikte, arttığı sonucuna varmaktadırlar.
İmâlât sektörü ücretleri ve imâlât sektöründe ücretli çalışanların payı rakamları 1999 Raporu’nda
bulunan Tablo B-46 ve B-41’den alınmıştır.
Kadınların işgücüne katılımı, Birleşik Devletler’de
istihdam hacmi ve tarımsal istihdamın payı gibi hazır mevcut istatistikler Historical Statistics of the United States (Birleşik Devletler Tarihsel İstatistikleri),
Statistical Abstract of the United States (Birleşik Devletler İstatistiksel Özetleri) ve 1999 Başkanlık Ekonomik Raporu gibi çeşitli kaynaklardan alınmıştır.
Japon karşıtlığının zirvede olduğu 1990’ların başında bile, iki ülkedeki fiyat farklılıklarını dikkate
alan bir ölçüm olan satınalma gücü paritesine göre
ABD’nin hayat standardı yüzde 20’den fazla bir oranda Japonya’nın üzerindedir. Dünya Bankası’nın World Development Report (Dünya Gelişme Raporu)’na
göre, 1997’de ABD hayat standardı Japonya’nın yüzde 23 üzerindedir.
Kadınların işgücüne katılımındaki artış ve kadınların istihdamına ilişkin rakamlar 1999 Başkanlık Ekonomik Raporu’nda bulunan Tablo B-37’de bulunabilir. İmâlât sanayisinde ücretler ve istihdam rakamları
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İşgücü İstatistikleri Bürosu (http://stats.bls.gov) verilerinden alınmıştır. İşgücü İstatistikleri Bürosu’ndan Harold Brown, Phyllis Otto, Michael Murphy
ve Karen Kosanovich’e çeşitli rakamlara ulaşmamda
gösterdikleri yardım için teşekkür etmek istiyorum.

Bölüm 5
Amerikan Otomobil İmâlâtçıları Derneği’nden
(American Automotive Manufacturer’s Association) Jason Vines 1960 yılında GM, Ford ve Chrysler’in istihdam ettiği araba ve kamyon üretiminde
çalışan toplam işçi sayısını bulmayı başardı. Bunlar
ABD’deki fabrikalarda saatlik ücretle çalışan işçilerdir. Kendisine harcadığı zaman ve bilgilerin doğruluğu konusundaki hassasiyeti için teşekkür ederim.
1997 rakamları Chrysler’in yıllık raporu, General
Motors’dan Leah Harin ve Ford’dan Wendy Parsons’dan alınmadır. GM’in rakamları Delphi bölümünün rakamlarını da içermektedir. Delphi’nin
devreden çıkması nedeniyle 1999 rakamları daha da
düşüktür. ABD ekonomisi için toplam istihdam rakamları 1999 Başkanlık Ekonomik Raporu’nda bulunan Tablo B46 rakamlarıyla Sayım Bürosu (Census
Bureau) rakamlarından bir araya getirilmiştir.

Bölüm 7
Japon ithâlâtına konan “gönüllü” kısıtlamaların Amerikan araba fiyatlarına etkisi konusundaki tahminler
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Robert Crandall’ın Brookings Review’da 1984’te çıkan “Import Quotas and the Automobile Industry:
The Case of Protectionism” adlı makalesinden alınmıştır.

Bölüm 10
Concorde ile ilgili arkaplân bilgisi popüler basında
çıkan çeşitli makalelerden alınmıştır. Concorde’un
bilet ücretleri konusundaki veriler 6 Eylül 1999
günü British Air’e telefon ederek bulunmuştur. New
York-Londra arası, önceden rezervasyon yaptırılmamış, bir gidiş-dönüş Concorde bileti 10.297 dolardı.
British Air’in önceden rezervasyonsuz Concorde hâricî normal bir bilet ücreti ise 1.326 dolardı. Semâtech’in etkisiyle ilgili tartışma Douglas Irwin ve Peter
Klenow’un Journal of International Economics’teki
(1996) “High-Tech R&D Subsidies: Estimating the
Effects of Sematech” adlı makalesine dayanmaktadır.

Bölüm 11
Bölüm 11’de tartışılan Polonya golf arabası davasına ilişkin ilâve garip detaylar cilt 57 Federal Register 10334 (25/3/192)’de bulunabilir. 1986 ve 1992
arasında gündeme gelmiş damping davalarıyla ilgili
rakamlar ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’ndan
Keith Anderson ile yaptığım telefon konuşmalarına
dayanmaktadır. Tracy Murray ve N. David Palmeter’in, Richard Boltuck ve Robert E. Litan tarafından
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derlenmiş olan Down in the Dumps: Administration
of the Unfair Trade Laws (Dampingde Göçük: Haksız Rekabet Yasalarının Yönetimi) adlı eserden de
istatistik ve bilgi aldım. Damping davalarıyla ilgili
daha fazla veriler ve bunların ülkelere dağılımı Keith
Anderson’un Journal of Wold Trade’in Nisan 1993 sayısında yayınlanmış olan “Antidamping Laws in the
United States-Use and Welfare Consequences” (“Birleşik Devletler’de Anti-Damping Yasaları - Kullanım
ve Refah Etkileri”) adlı makalesinde bulunabilir.

Öteki Veriler
1960 Demokrat Parti Kongresi Los Angeles Memorial Sports Arena’da Temmuz 11-15 tarihleri arasında yapılmıştır.
Ward’ın 1962 Otomotiv Yıllığı’na göre Ford
Fairlane ve Chevrolet Impala 1960’ın en çok satan
iki arabasıydı, dolayısıyla ithâlâtsız bir dünyada onların 2000’e kadar da öyle kalmalarına bir şey demedim. Amerika’da bugün en çok satan arabalar Honda
Accord ve Ford Taurus’tur. 1960 Ford Fairlane şehir
içi ve şehir dışında bir galon* benzinle sırasıyla 14 ve
19 mil gidiyordu. Bu rakamlar 2000 model Honda
Accord için 23 ve 30; 2000 Ford Taurus için 20 ve
28. Bu rakamlar akaryakıt ekonomisi üzerine EPA
web sayfasından (http://fueleconomy.gov) alınmıştır.
* 1 galon = 3,78 litre (Ç.N.)
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Automative News’ten Tracie Tillinger ve Detroit
Halk Kütüphanesi’nden Ulusal Otomobil Tarihi Koleksiyonu sorumlusu Ron Grantz’e 1960 rakamlarına ulaşma ve Amerikan araba sektörü hakkında daha
başka arkaplân bilgisi sağlama konusundaki yardımlarından dolayı teşekkür etmek isterim. Accord’dan
bir yabancı araba olarak söze diyorum. İlk zamanlar
öyleydi. Artık uzun yıllardır Accord üretiminin büyük bölümü Marysville, Ohio’da yapılıyor.

Daha Fazla Okuma
David Ricardo hakkındaki düşüncelerin mümkün
olduğu kadar doğru olmasına gayret ettim. Kendisinin çevre meseleleri, DTÖ ve siyasal konularda
söyledikleri sâdece benim spekülasyonlarım. Ricardo’nun klâsik eseri Principles of Political Economy and
Taxation (Politik İktisat ve Vergilendirmenin İlkeleri)’dir. Basit bir okuma kitabı değildir. www.econlib.
org adresinden online nüshasına erişilebilir.
Olağanüstü yaratıcı ve kolay anlaşılabilir bir serbest ticaret savunusu için Frederic Bastiat’ın denemelerini okuyun. Economic Sophisms (Foundation of
Economic Education, 1996) ile başlayın, ardından
Selected Essays in Political Economy (Foundation of
Economic Education, 1995) ile devam edin.
Bastiat 1850’de ölmüştür, ancak onun çalışmaları âdeta yarının sorunlarını çözmek üzere daha dün
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yazılmış gibidir. Uluslararası ticaret konusunda güzel bir ders kitabı Richard Caves ve Ronald Jones’un
World Trade and Payments adlı eseri olabilir. Jagdish
Bhagwati’nin Protectionism ve Paul Krugman’ın Pop
Internationalism adlı kitabı fazla bir iktisat birikimi
gerektirmeyen, ticaret politikası tartışmaları içeren
kitaplardır.
James Bovard’ın The Fair Trade Fraud adlı eseri ticaret politikasıyla ilgili çirkin siyaset konusunda gayet hoş bir kaynaktır. Yazar bu kaynakta Amerika’nın
ticaret politikasındaki saçmalıklar üzerine hayret verici bazı örnekler ile Ticaret Bakanlığı’nın damping
değerlendirmesi konusundaki tarafgirlikler üzerine
süper bir kataloğa yer vermektedir. Kenichi Ohmae’nin The Borderless World adlı eseri Pasifiğin öte
yakasından ticaret meselelerine dâir son derece güzel bazı bakış açıları içermektedir. Tatsuo Achiwa’ya,
Ohmae’nin çalışmasına dikkatimi çekmesinden dolayı teşekkür ederim. Ticaret ve ticaret politikasının
entelektüel tarihi için Douglas Irwin’in Against the
Tide (Free Press) adlı eserine bakılabilir.
Son yıllarda bir kısım ekonomistler serbest ticarete
karşı teorik bir argüman ortaya atmaktadırlar. Bunlara karşı söyleyeceğimi 9. Bölüm’de söyledim. Bu
argümanların formel bir gösterimi Paul Krugman’ın
Rethinking International Trade adlı eserinde bulunabilir. Bu teorik fikirleri dile getirenler genellikle pra-
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tikte ticaret kısıtlarına ya da devlet sübvansiyonlarına karşıdırlar. Ama Laura Tyson öyle değil. Devlet
müdahalesi lehine politika reçeteleri için onun Who’s
Bashing Whom adlı çalışmasına bakılabilir.
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