
S u n u ş
Keynes ve Barışın Ekonomik Sonuçları Üzerine

John Maynard Keynes (1883-1946), iktisat yazının önde ge-
len isimleri arasındadır. 1936 yılında yazmış olduğu The General 
Theory of Employment, Interest and Money (Kısaca Genel Teori) 
adlı kitabı K. Marks’ın Kapital’iyle birlikte üzerine en çok kitap, 
makale kaleme alınan yapıttır. Keynes’i bu kadar önemli kılan 
olgu elbette klasik iktisadı ters yüz etmesidir. Üstelik bunu ka-
pitalizmin dinamiklerine karşı çıkarak yapmıştır. Bu katkısından 
dolayı, son dönemlerde Keynes’in sosyalist olup olmadığı tartış-
ması yeniden alevlenmiştir (Fuller, 2019). Bu konu üzerine yeni 
yapılan yorumlarda Keynes’in Marksist olmayan sosyalist (liberal 
sosyalist) olduğu yönünde görüşler ağır basmaktadır. Bu kabule 
dayanak olabilecek kaynaklar da bulunmaktadır. Örneğin Keynes 
1939’da İngiltere’nin saygın haber dergisi New Statesman’da (der-
gi hala bu kimliğini koruyor) şöyle diyordu: “Sorun, 19. yüzyılın 
laissez-faire’ciliğinden liberal sosyalizm dönemine geçmeye hazır 
olup olmadığımızdır. Liberal sosyalizm derken, bireyi -seçme öz-
gürlüğünü, inancını, düşünce yapısını ve ifade biçimini, işletme-
sini ve mülkünü- koruyarak ve ona saygı duyarak toplumsal ve 
ekonomik adaleti sağlamak üzere, ortak amaçlar doğrultusuyla 
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örgütlü bir topluluk gibi hareket edebileceğimiz bir sistemi kas-
tediyorum.” (Moggridge, 1985:43). Bu saptamadan yola çıkarak 
Keynes’i Sosyalist olarak nitelendirmekte de zorlananlar için 
O’nun en azından “kapitalizmin terbiye edicisi” olduğunu söy-
leyebiliriz.

Keynes’in Genel Teori’den önce yazdığı kitaplar içinde en fazla 
öne çıkan kitabı olan  “Barışın Ekonomik Sonuçları”, O’nun ikti-
satçı kimliği kadar, bir devlet adamı hatta diplomat kimliğinin de 
üst düzeyde olduğunu göstermektedir. Aslında Keynes bu kitapla 
Alfred Marshall (1842-1924) üzerine yazdığı makalede tanım-
ladığı “Usta İktisatçı” (Master-Economist) kimliğine eriştiğini 
daha 1919’da göstermiştir. Keynes’in tanımlamasıyla Usta İktisat-
çı, “belirli bir düzeyde tarihçi, devlet adamı ve filozof ” olmalıdır. 
Usta İktisatçı, sembolleri anlamalı ve sözcüklerle konuşmalıdır. 
Genel olanın içinde özel olanın üzerinde düşünmeli ve soyut 
olanla somut olanı aynı düşünce yolculuğu içinde ele almalıdır. 
Geleceğe yönelik amaçları için geçmişin ışığında bugünü ince-
lemelidir. İnsan doğasının veya kurumlarının hiçbir kısmı Usta 
İktisatçı’nın ilgi alanının tamamen dışında olmamalıdır. Usta İk-
tisatçı, amaç sahibi olmalı ve eş anlı olarak ruh haline ilgi gös-
termemelidir. Bir sanatçı kadar mesafeli ve dürüst olmalı, ancak 
yeri geldiğinde de bir siyasetçi kadar yeryüzüne yakın olmalıdır” 
(Keynes, 1924:322).

Keynes tüm savaşlara, dolayısıyla da I. Dünya Savaşı’na karşıy-
dı. Nitekim 1916 yılında savaşa çağrıldığında vicdani retçi olarak 
bu çağrıyı yerine getirmeyi kabul etmemiştir. Savaşın ardından 
18 Ocak 1918’de Almanya ve müttefik güçler arasında başlayan 
Paris görüşmelerinde İngiliz heyetinin içinde yer almıştır. Burada 
yapılacak antlaşmanın gelecekte yeni savaşlara neden olmaması 
gerektiği yönündeki görüşlerini bıkmadan aktarmaya çalışmıştır. 
Almanya üzerine yüklenilen savaş tazminatlarının ağır olduğunu 
belirtmiş; özellikle Fransa’nın, Almanya’nın kömür havzasını işgal 
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etmesine karşı durmuştur. Almanya’ya kabul ettirilmeye çalışılan 
barış koşullarının (toprak kaybı ve tazminatlar) ağır olduğunu, 
Almanya’nın bunları yerine getirmesinin mümkün olmadığını, 
bunun uluslararası boyutta ciddi sorunlar doğuracağını her or-
tamda dile getirmiştir. 

Barışın Ekonomik Sonuçları kitabında, karşılaşılacak ola-
sı durumu şöyle anlatmıştı: “Avrupalı Müttefiklerin bu borçları 
anapara ve faiziyle birlikte ödemesinin imkânsız olduğunu söy-
lemek biraz abartılı olabilir ama onları buna mecbur bırakmanın 
kesinlikle ezici bir yükü dayatmak olacağı açıktır. Bu nedenle de 
sürekli olarak bu ödemeden kaçma ya da yan çizme girişimlerin-
de bulunmaları beklenebilir ve bu girişimler önümüzdeki yıllar 
boyunca sürekli bir uluslararası sürtüşme ve kötü niyet kayna-
ğı olacaktır. Borçlu ülke alacaklısını sevmez ve Fransa, İtalya ve 
Rusya’dan şayet gelecekteki gelişimleri yıllar boyu bize ödemek 
zorunda oldukları bu yıllık vergi nedeniyle engellenecekse, bu 
ülkeye ya da Amerika’ya yönelik iyi niyet duyguları beklemek 
faydasızdır. Onlar açısından dostlarını başka taraflarda arama 
yönünde müthiş bir teşvik edici neden oluşacak ve gelecekteki 
barışçıl ilişkilerde herhangi bir kopuş her zaman dış borç öde-
melerinden kurtulmak gibi muazzam bir avantajı beraberinde 
getirecek ama buna karşılık bu büyük borçların affedilmesi halin-
de de yakın zamanlarda bir araya gelmiş ulusların dayanışma ve 
gerçek dostlukları teşvik edilmiş olacaktır.” (Keynes, 2020: 224).

Ancak Keynes’in bu fikirlerine ne ABD ve Fransa ne de İngilte-
re heyet başkanları ilgi göstermedi. Keynes de bunun üzerine gö-
rüşmelerden çekildi ve İngiltere’ye geri döndü. Hızla “Barışın Eko-
nomik Sonuçları” üzerine çalışmaya başladı (Davidson, 2009:157). 
Bu arada 28 Haziran 1919’da Paris’in banliyösü Versay’da (The Tre-
aty of Versailles) Antlaşma taraflar arasında imzalandı. Antlaşma’y-
la, Almanya’nın silahsızlandırılması ve geniş bir toprak parçasının 
(65 bin km kare) Belçika, Fransa ve Polonya’ya bırakılması kabul 
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edildi. Almanya tüm kolonilerini kaybetti. Yine Antlaşma’yla, Al-
manya’nın müttefik ülkelere savaş tazminatı olarak 132 milyar al-
tın mark ödemesi kararlaştırıldı. Keynes görüşmelerde Fransa’nın 
açgözlülüğünü anlatırken “Muazzam savaş harcamaları, fiyat enf-
lasyonu ve paranın değer kaybetmesi, değer biriminde tam bir is-
tikrarsızlığa yol açarak, finansal meselelerde sayı ve büyüklük duy-
gumuzu tümüyle yitirmemize neden oldu. Bizim olasılık sınırları 
olduğuna inandığımız nokta öyle devasa ölçülerde aşıldı ve beklen-
tilerini geçmiş üzerine kuranlar o kadar çok yanıldı ki, sokaktaki 
insan artık kendisine azıcık uzmanlık kisvesi altında söylenen her 
şeye inanmaya hazır ve rakam ne kadar büyükse o kadar kolay yu-
tar hale geldi.” diyordu (Keynes, 2020: 155).

Keynes barış görüşmelerinin başından itibaren Almanya 
üzerine bu kadar ağır koşullarla gidilmemesi gerektiğini, bu 
koşulların kabul edilmesi halinde bile uygulanmasının zor 
olacağını, ancak bunun bedelinin Avrupa için yüksek olacağını 
yüksek sesle söylüyordu. Nitekim öyle de oldu, daha 1921’de 
Almanya’nın savaş tazminatı miktarı 41 milyar altın marka 
düşürüldü. Almanya bunun çok az kısmını ödedi, tazminatlar 
ödenmeyince Fransa, Ruhr kömür havzasını işgal etti. Almanya 
buna pasif direnişle karşılık verdi. Sorun çözülmedi fakat Almanya 
hiper enflasyona teslim oldu. Ekim 1923’de fiyatlar günlük %21 
oranında artmaya başladı. Böylece ülkede fiyatlar  yalnızca 3 
gün, 17 saatte ikiye katlanırken, aylık enflasyon da %29.000’e 
ulaştı. Keynes bunlar yaşanmadan Barışın Ekonomik Sonuçları 
kitabında Lenin’e de atıfta bulunarak şöyle diyordu: “Lenin’in 
kapitalist sistemi çökertmenin en iyi yolunun parayı yoldan 
çıkartmak olduğunu söylediği anlatılır. Devletler, aralıksız bir 
enflasyon süreciyle vatandaşlarının sahip olduğu varlığın önemli 
bir bölümüne gizlice ve görünmeden el koyabilir. Bu yöntemle 
sadece el koymakla kalmazlar; keyfi olarak el koyarlar ve bu süreç 
pek çoğunu yoksullaştırırken aslında bazılarını zenginleştirir. 
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Servetin bu keyfi yeniden düzenlenişinin görülmesi, mevcut 
servet bölüşümünün sadece güvenliğini değil, onun adaletine 
olan güveni de sarsar. Sistemin kendilerine hak ettiklerinden 
ve hatta beklenti ve isteklerinden de öte nimetler sağladığı 
kişiler, enflasyonist politikalarla yoksullaşmış burjuvazinin 
en az proletarya kadar nefret ettiği ‘vurguncular’ haline gelir. 
Enflasyon devam edip de paranın reel değeri bir aydan diğerine 
vahşice dalgalandıkça, borçluyla alacaklı arasında kapitalizmin 
nihai temelini oluşturan bütün kalıcı ilişkiler öylesine bozulur ki, 
neredeyse anlamsızlaşır ve servet edinme süreci yozlaşarak bir 
kumar ve piyangoya dönüşür.” (Keynes, 2020: 193).

Görüldüğü üzere Anlaşmanın yarattığı körleşmeyi Keynes 
daha Aralık 1919’da “Barışın Ekonomik Sonuçları” kitabıyla gözler 
önüne sermiştir. Kitap raflarda yerini alır almaz İngiltere’de 17 bin, 
ABD’de 70 bin satmıştır (Clarke, 2009:2). Ancak iş işten geçmiştir. 
Almanya yüksek enflasyonla birlikte işsizliği de yaşamaya başla-
mış, sonuçta da Almanya faşizmin ayak seslerinin de artık daha 
yüksek duyulduğu bir ülke haline gelmiştir. Nihayetinde 1933’de 
Faşist Almanya Nasyonel Sosyalist Partisi tek başına hükümeti ku-
rarak Adolf Hitler önderliğinde ülkeyi esir almıştır.

Versay Antlaşması’nın üzerinden sadece 14 yıl sonra, Avrupa 
faşizmin gerçek yüzünü gecikmeli olarak görmüş, bu miyopik ba-
kış açısının bedelini de II. Dünya Savaşı’yla ödemiştir.  Hâlbuki 
Keynes daha 1919’da iktisadi bunalımın fiyat bacağı için uyarılar-
da bulunmuştur. Diyordu ki; “Enflasyonist tehdit sadece savaşın 
bir ürünü, barışın tedavi etmeye başladığı bir olgu değildir. Sonu 
henüz görünmeyen sürekli bir durumdan bahsediyoruz” (Keynes, 
2020: 201). Keynes kitabında şöyle devam ediyordu: “Bu nedenle 
önümüzde uzun, sessiz bir yarı açlık süreci ve hayat standartları 
ve konforunda yavaş ve düzenli bir düşüş bizi bekliyor olabilir. 
Avrupa’nın iflası ve çürüyüşü eğer ilerlemesine izin verirsek uzun 
vadede belki çarpıcı bir biçimde ve doğrudan olmasa da herkesi 
olumsuz etkileyecektir (Keynes, 2020: 236).
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Keynes’in görüşleri göz önüne alınsaydı, belki de II. Dünya 
Savaşı çıkmayacaktı. Almanya’yı yönetenler, Versay Antlaşması’nı 
yırtıp atmada başarısız olmuşlar; Antlaşma’yı tarihin derinlikle-
rine itmek isterken II. Dünya Savaşı’nı çıkartan ülke olmakla kal-
mamış, dünyayı Faşist Hitler’in eline düşürme noktasına gelmiş-
lerdir. Almanya bunları yaparken, I. Dünya Savaşı’ndan birlikte 
yenilgiyle çıktığı ve 10 Ağustos 1920’de yine Fransa’nın başkenti 
Paris’in bir başka banliyösü Sevr’de imzalan antlaşmayla yok olu-
şunu imzalamak zorunda kalan Osmanlı Devleti yıkılmış, Mus-
tafa Kemal ATATÜRK önderliğinde Türkiye, Temmuz 1923’de 
Lozan Antlaşması’nı imzalayarak yeni bir ülke kurma başarısını 
göstermiştir. Türkiye, Mustafa Kemal ATATÜRK ile daha 1924’de 
çok partili sisteme geçme denemeleri yaparken, Almanya, Hitler 
faşizmine giden yolun taşlarını döşemekle meşguldü. 

Bundan dolayı bu kitap Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları 
için de çok önemlidir. Çünkü kitap, zor ekonomik koşulların ma-
liyetinin neler olabileceğini büyük bir açıklıkla gözlerimizin önü-
ne sermektedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 1920-2002 
dönemini yok sayan cahil, aydınlanmacı ve laik Cumhuriyeti 
yadsıyanlara karşı sadece slogan değil, bilgi de üretmek zorunda 
olduğumuz için bu kitabı okumalıyız.

Ömer Faruk Çolak

Çayyolu-Ankara, 1 Aralık 2020
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K ı s ı m  I
Giriş

İçinde yaşadığı ortama alışma yetisi insanoğlunun belirgin bir 
karakteristiğidir. Batı Avrupa’nın son yarım yüzyıldır içinde yaşa-
dığı ekonomik örgütlenmenin aşırı derece alışılmadık, istikrarsız, 
karmaşık, güvenilir olmayan ve geçici niteliğini çok azımız gerçek 
anlamda fark ediyor. Son dönemlerdeki üstünlüklerimizin aslında 
en şüpheli ve geçici olanlarını doğal, kalıcı ve güvenilir varsayıyor; 
planlarımızı buna göre yapıyoruz. Bu kaygan ve sahte temel üze-
rine toplumsal kalkınmamızı inşa ediyor, politik zeminlerimizi 
biçimlendiriyor, düşmanlık ve özel hırslarımızın peşinden gidi-
yor ve Avrupa ailesi içindeki iç çekişmeleri yatıştırmak için değil, 
beslemek için elimizden geleni yapıyoruz. Çılgınca bir kuruntu ve 
pervasız bir özsaygıyla hareket eden Alman halkı, hep birlikte inşa 
edip üzerinde yaşadığımız temelleri alaşağı etti. Fransız ve Britan-
ya halklarının temsilcileri de savaşın çoktan temellerini sarsıp yık-
tığı bu hassas ve karmaşık yapıyı yeniden ayağa kaldırabilecekken, 
Avrupa halklarının geçimlerini sürdürüp yaşayabilecekleri yegâne 
düzeni, hayata geçmesi halinde daha da büyük yıkımlara yol aç-
ması kaçınılmaz olan bir Barış planıyla Almanya’nın başlattığı bu 
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çöküşü tamamlama riskini göze almıştır.
İngiltere’de hayatın görünen yüzü, henüz bize bir çağın sona 

erdiğini az da olsa hissedip farkına varmayı öğretmiş değil. Şu an 
ağır bir şokun ardından hayatımıza bıraktığımız yerden yeniden 
başlamakla meşgulüz; tek fark, çoğumuzun önce olduğundan çok 
daha zengin görünüyor olması. Savaştan önce milyonlar harca-
dığımız alanlara şimdi yüz milyonlar harcayabileceğimizi ve gö-
rünüşe bakılırsa zarar etmeyeceğimizi öğrenmiş bulunuyoruz. 
Belli ki, ekonomik hayatımızın sunduğu imkânları sonuna kadar 
kullanmamışız. Bundan dolayı sadece 1914’ün konforlu hayatı-
na geri dönmekle kalmayıp onu muazzam ölçeklerde genişletme, 
yoğunlaştırma peşindeyiz. Bütün sınıflar kendileri için benzer 
planlar yapıyor: Zenginler daha fazla harcayıp daha az tasarruf 
etme, yoksullar ise daha fazla harcayıp daha az çalışma peşinde.

Ama belki bu denli derin bir aymazlık ancak İngiltere’de (ve 
Amerika’da) mümkündür. Kıta Avrupası sallanıyor ve bu söy-
lentiyi duymayan yok. Oralarda müsriflik ya da “işçi hareketle-
ri” mesele bile değil; oralarda mesele ölüm ve kalım, açlık ve var 
olma ve can çekişen bir uygarlığın dehşet verici çırpınışları.

***

Ateşkesi* izleyen altı ayın büyük bölümünü Paris’te geçiren 
benim gibi biri için, Londra’ya geçici bir ziyaret tuhaf bir dene-
yim oldu. İngiltere, hala Avrupa’nın dışında duruyor. Avrupa’nın 
sessiz çalkantıları ulaşmıyor ona. Avrupa ayrı bir yer ve İngiltere 
onun eti ve bedeninden değil. Oysa Avrupa kendi içinde tek par-
ça. Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Hollanda; Rusya, Ro-
manya ve Polonya tek bir yürek; yapıları ve uygarlıkları da esasen 
bir. Birlikte serpildiler; yaptığımız muazzam katkı ve fedakârlık-
lara karşın (Amerika kadar olmasa bile) ekonomik olarak dışında 

* 11 Kasım 1918 Ateşkesi: Fransa ve İngiltere’nin birlikte yer aldığı ve 
Almanya İmparatorluğu’yla yapılan ateşkes (E.N.).
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kaldığımız bir savaşta birlikte sallandılar ve birlikte düşebilirler. 
Paris Barışı’nın yıkıcı anlamı da bu noktada ortaya çıkıyor. Şayet 
Avrupa İç Savaşı, Fransa ve İtalya’nın maddi güçlerini kötüye kul-
lanarak şu an zaten yere serilmiş olan Almanya ve Avusturya-Ma-
caristan’ı yok etmesiyle biterse, kurbanlarına görünmeyen ruhsal 
ve ekonomik bağlarla son derece derin ve karmaşık bir biçimde 
bağlı olan bu ülkeler kendi yıkımlarını da davet etmiş olurlar. Pa-
ris Konferansı’nda yer alan ve aylar süresince İttifak Güçleri’nin 
Yüksek Ekonomik Konseyi üyesi olan bir İngiliz olarak, benim 
için yeni bir deneyim olsa da, endişe ve bakış açılarımda ister 
istemez bir Avrupalı olmaya mahkûmdum. Orada, Avrupa sinir 
sisteminin merkezinde, Britanya’ya dair kaygılarımı büyük ölçü-
de geri çekmek ve farklı, çok daha dehşet verici görüntülerden 
başka bir şey düşünmemek zorundaydım. Paris tam bir kâbustu 
ve oradaki herkes hastalıklıydı. Bu manasız sahne, eli kulağın-
da bir felaket duygusunun tehdidi altındaydı: İnsanın karşısına 
çıkan büyük olaylar karşısındaki beyhudeliği ve küçüklüğü; ka-
rarların birbirine karışmış anlamı ve gerçek dışılığı; ciddiyetsiz-
lik, körlük, küstahlık, dışarıdan duyulan karmakarışık çığlıklar 
– yani bir antik trajedinin bütün öğeleri oradaydı. Fransız resmi 
toplantı salonlarındaki bu teatral tuzakların tam ortasında otu-
ran bir kişi, Wilson ve Clemenceou’nun o sıra dışı çehrelerinin, 
taşıdıkları sabit ifadeler ve hiç değişmeyen renkleriyle, gerçek bir 
yüz mü yoksa tuhaf bir piyes veya kukla gösterisine ait trajikomik 
maskeler mi olduğunu merak edebilirdi.

Bu aynı anda hem olağanüstü önemli hem de önemsiz olan 
hava, Paris toplantı tutanaklarına olduğu gibi yansımıştır. Alınan 
kararlar, insanlık âleminin geleceğini ilgilendiren sonuçlarla dolu 
görünüyordu ama hâkim hava, kulağınıza bunun insanlık olma-
dığını, beyhude olduğunu; anlamsız, sonuçsuz, olaylardan kopuk 
olduğunu fısıldıyordu ve Meclis’teki devlet adamlarının düşünce-
lerinden olumlu ya da olumsuz anlamda etkilenmeden kendi ka-
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çınılmaz sonlarına doğru ilerleyen olaylara dair Tolstoy’un Savaş 
ve Barış’ta ya da Hardy’nin The Dynasts’ta betimlediği izlenim 
son derece güçlü bir biçimde hissediliyordu:

Yılların Ruhu
Bütün engin işaretleri ve irade gücünü gözlemle
Çöllerdeki bu kalabalıklar şimdi şeytana yöneliyor
İçkin kontrolsüzlükler yüzünden.
Hiçlik kalır
Ama kindarlık burada güçlülerin arasında
Ve burada zayıflar iktidarsız bir öfkenin arasında

Acımanın Ruhu
Neden irade bu kadar duyarsız biçimde şekilleniyor?

Yılların Ruhu
Sana söyledim bunun farkında olmadan gerçekleştiğini,
Birinin sahip olduğu gibi, yargıladığı gibi değil.

Paris’te, Yüksek Ekonomi Konseyi’yle bağlantısı olanlar, is-
ter müttefik olsun isterse düşman, neredeyse saatte bir, Orta ve 
Batı Avrupa’daki tüm yapıların içinde bulunduğu perişan, bozuk 
ve çürümüş duruma dair raporlar alıyor ve bizzat Almanya ve 
Avusturya finans temsilcilerinin kendi ağızlarından, ülkelerinin 
dehşet verici tükenişini dinliyordu. Başkanlık Sarayı’nda, o dört 
ülkenin Avusturya ve Almanya’nın kaderini çizdiği sıcak ve kas-
vetli odalarında yaptıkları kısa ziyaretler, boş ve yavan entrikalar, 
yaşadıkları kâbus duygusunu artırmaktan başka bir işe yaramı-
yordu. Öte yandan Paris’te, Avrupa’nın dehşet verici ve ısrarlı 
sorunlarına boğulduktan sonra, kısa bir süreliğine Londra’nın 
o uçsuz bucaksız umursamazlığına geri dönmek de biraz endişe 
vericiydi. Çünkü Londra bu sorunlara çok uzaktı ve bizim kendi 



Kısım I: Giriş 15

küçük sorunlarımız bize yetip artıyordu. Londra, Paris’in müthiş 
bir ekonomik kargaşa yaşamakta olduğuna inanıyor ama yine de 
ilgilenmiyordu. Bu ruh halindeki Britanya halkı da Antlaşma’yı 
okumadan kabul etti. Ama bu kitap, Londra’nın değil, Paris’in et-
kisi altında, bir İngiliz olmasına karşın kendisini aynı zamanda 
Avrupalı hisseden ve yakın dönemde yaşadıklarının aşırı canlı 
anısı nedeniyle, yaşadığımız günlerin çok büyük kurumları yerle 
bir edecek ama yeni bir dünya da yaratabilecek olan bu büyük ta-
rihsel dramını gözler önüne serme görevine kayıtsız kalamayacak 
biri tarafından yazılmıştır.


