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Elinizdeki kitap mali krizler hakkındadır. Bu krizlere yol açan olaylar,  hü-
kümetlerin ve piyasaların neden böyle tepki verdiklerini ve krizin so-
nuçlarını ele almaktadır.

Çalışma, çağımızın iki büyük mali krizini, 2008-2009’daki Büyük Durgun-
luk ve 1929-1933 arasındaki Büyük Bunalım’ı konu alıyor. Bu zaman dilimleri 
arasında var olan benzerlikler, özellikle ekonomi-politika çevrelerinde, iyi bili-
nen bir olgudur. Birçok yorumcu, sözü edilen zaman dilimlerinden daha eski 
olanına dair, “Büyük Bunalım’ın dersleri” olarak adlandırılabilecek o geleneksel 
aklın 2008-09’un olaylarına nasıl şekil verdiğine dikkat çekmiştir. Sözü edilen bu 
olaylar bariz bir biçimde 1930’lu yılları hatırlattığı için, bu daha önceki zaman 
dilimi, sonrakilerin net bir şekilde görülebileceği mercekleri sağladı. 2008-09 
krizini 1930’lu yılların perspektifinden görmeye yönelik bu eğilim, Amerika Bir-
leşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası (FED) Başkanlar Kurulu Başkanı Ben 
Bernanke’den, Başkan Barack Obama’nın Ekonomi Danışmanları Konseyi (Co-
uncil of  Economic Advisors) Başkanı Christine Romer’e kadar, kilit konumdaki 
politika belirleyicilerin önceki akademik hayatlarında o tarihi çalışmış olmalarıyla 
daha da pekişti.

Politika belirleyenler çıkardıkları bu derslerin bir sonucu olarak, daha kötüsü-
nü önledi. Lehman Brothers’ın iflasının küresel mali sistemi uçurumun kenarına 
itmesinden sonra, bundan böyle sistem açısından önemli tek bir mali kuruluşun 
daha iflas etmesine izin vermeyeceklerini iddia ettiler ve bu sözlerinde de dur-
dular. 1930’lu yıllarda uluslararası işlemleri çökerten gümrük vergileri ve kısıt-
lamalarda komşunun-canı-cehenneme politikasına karşı direndiler. Hükümetler 
kamu harcamalarını artırdı ve vergileri indirdi. Merkez bankaları mali piyasaları 
likidite seline boğdu ve eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma sergileyerek bir-
birlerine kredi açtılar.

GİRİŞ
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Bütün bunları yaparken verdikleri kararlarda, önceki kuşakların hatalarından 
ders çıkarılarak edinilmiş aklıselimin güçlü bir etkisi vardı. 1930’lu yılların hü-
kümetleri korumacı anlayışın cazibesine yenik düşmüştü. Çağın gereksinimle-
rini karşılamayan dogmaların rehberliğinde, olabilecek en kötü zamanda kamu 
harcamalarını kesmişler; piyasayı canlandırıcı harcamalara ihtiyaç duyulurken, 
tam tersine, çılgınca bir bütçe dengeleme arayışına girmişlerdi. Sözü edilen yet-
kililerin Herbert Hoover gibi İngilizce ya da Heinrich Brüning gibi Almanca 
konuşuyor olmasının sonuç üzerinde bir etkisi olmadı. Aldıkları önlemlerle çö-
küşü daha da kötü bir hale getirmekle kalmadıkları gibi, kamu maliyesine olan 
güvenin yeniden inşasını da başaramadılar. 

Öte yandan 1930’da Merkez bankası yetkilileri de reel para doktrininin, iş 
dünyasına sadece kurallara uygun meşru ihtiyaçlar için gerekli olan kadar kredi 
sağlamaları gerektiği düşüncesinin kölesi haline gelmiş durumdaydı. Ani yükseliş 
ve düşüşlerin üzerinde durarak, ekonomi genişledikçe kredi musluklarını açtılar, 
daralttıkça kapattılar. Mali istikrarı sağlama konusundaki sorumluluklarını ihmal 
edip, son çare olarak başvurulacak bir kredi makamı olarak müdahale etmek-
te başarısız oldular. Sonuç, birbiri ardı sıra banka iflasları, kredi açlığı çeken 
şirketler oldu. Fiyatların çökmesine izin verilince borçların yönetimi imkânsız 
hale geldi. Milton Friedman ve Anna Schwarts, para politikalarının tarihini konu 
alan etkili çalışmalarında, bu facianın sorumluluğunu doğrudan doğruya merkez 
bankalarına yüklediler. Vardıkları sonuç, beceriksiz merkez bankası politikaları-
nın 1930’lu yılların ekonomik felaketinde bütün diğer faktörlerden daha etkili 
olduğuydu.

2008’de ise daha önceki zaman diliminin derslerine kulak veren karar alıcılar 
daha iyisini yapmaya ant içmişti. Madem kendilerinden öncekilerin faiz oranla-
rını indirme ve para piyasalarını likiditeye boğma konusundaki başarısızlıkları 
dünyayı deflasyona ve bunalıma sürüklemişti, o halde bu kez kendileri genişle-
meci bir para ve finans politikasıyla karşılık vereceklerdi. Madem kendilerinden 
öncekilerinin banka sektöründeki paniği önleme konusundaki başarısızlıkları 
finansal bir çöküşe zemin hazırlamıştı, o halde kendileri bankalarla kararlı bir 
alışveriş içinde olacaklardı. Madem bütçe dengeleme çabaları daha önceki çö-
küşü daha da derinleştirmişti, o halde kendileri mali teşvik paketleri hazırlaya-
caktı. Madem uluslararası işbirliğinin çöküşü dünyanın problemlerini daha da 
artırmıştı, o halde bu kez kendileri kişisel bağlantılarını ve çok taraflı kuruluşları 
kullanarak izledikleri politikanın yeterince eşgüdümlü olmasını güvence altına 
alacaklardı.

Krize verilen bu oldukça farklı yanıtın bir sonucu olarak, ABD’de işsizlik 
oranı zirveye ulaştığı 2010 yılında yüzde 10 oldu. Bu da rahatsız edici derece-
de yüksek bir rakamdı aslında ama Büyük Bunalım sırasında ulaştığı yüzde 25 
gibi bir yıkıcı oranın  çok altındaydı. İflas eden bankaların sayısı yüzlerde kaldı, 
binlere ulaşmadı. Finansal alt üst oluş yaygındı ama finans piyasalarının 1930’da 
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görülen toptan ve mutlak çöküşü başarılı bir şekilde önlenmişti.
Üstelik ABD için doğru olan, diğer ülkeler için de doğruydu. Her mutsuz ül-

kenin kendine göre bir mutsuzluğu söz konusuydu ve 2008’de başlayan ekono-
mik mutsuzluğun değişen dereceleri vardı. Birkaç talihsiz Avrupa ülkesi olduysa 
da bu mutsuzluk 1930’lu yılların seviyesine çıkmadı. İzlenen politika daha iyi 
olduğu için, üretim hacmi ve istihdamdaki düşüş, toplumsal alt üst oluşlar, acı 
ve ızdırap daha az oldu.

Ya da öyle olduğu söylendi.
Ne yazık ki bu mutlu anlatı biraz fazla basit. Riskleri öngörme noktasında-

ki başarısızlıkla da pek bağdaşmıyor. Kraliçe II. Elizabeth’in 2008’de London 
School of  Economics’e yaptığı ziyaret sırasında uzmanlara sorduğu ünlü soru 
da buydu: “Neden hiçkimse görmedi krizin geldiğini?” Altı ay sonra bir grup 
önde gelen ekonomist, kraliçeye bir mektup yazarak içine düştükleri  ‘kollektif  
tasavvur hatası’ndan dolayı özür diledi.

Benzerlikler de yok değildi hani. 1920’li yıllarda Florida gayrimenkul sektö-
ründe, ABD’nin Kuzeydoğu ve Orta Kuzey bölgelerindeki ticari gayrimenkul 
sektöründe görülen patlama, 21. yüzyıl başlarında ABD, İrlanda ve İspanya’da 
yaşanan emlak patlamasıyla güçlü benzerlikler taşıyordu. Stok değerlemelerinde, 
her iki dönemin son moda enformasyon teknolojileri şirketlerinin, 1920’li yıllar-
da Radio Company of  America’nın, seksen yıl sonraysa Apple ve Google’ın ge-
lecekteki kârlılıklara ilişkin uçuk beklentilerini yansıtan, sert bir artış vardı. Em-
lak ve aktif  varlıklar piyasasını körükleyen patlamaya hazır bir kredi büyümesi 
vardı. Bankacılık ve finans sisteminde en nazik deyişle şaibeli diye adlandırıla-
bilecek uygulamaların giderek büyüyen bir yelpazeye yayılması vardı. 1925’ten 
sonra altın standartının, 1999’dan sonraysa Euro sisteminin sıkıntıyı büyüten ve 
yayan rolü vardı.

Hepsinden önemlisi, ekonomi-politikanın konjonktürel dalgalanmayı ehli-
leştireceği yönünde saf  bir inanç vardı. 1920’lerde ABD’de FED’in ve diğer ül-
kelerde bağımsız merkez bankalarının kurulmasıyla dünyanın ekonomik istikrar-
da bir ‘Yeni Dönem’e girmiş olduğu söyleniyordu. Büyük Durgunluk’un önünü 
açan döneminse, konjonktürel dalgalanmalardaki oynaklığın merkez bankaları 
sistemiyle azalacağı bir ‘Büyük Yatışma’ (Great Moderation) oluşturacağı sanıldı. 
Ekonomik faaliyetlerde artık şiddetli sallantıların olmayacağı inancıyla cesaret-
lenen ticari bankalar daha fazla kaldıraç (leverage: borcun özsermayeye oranı) 
kullandı. Yatırımcılar daha fazla risk aldı.

Büyük Bunalım’a birazcık aşina olan birinin aradaki benzerlik ve bu benzer-
liklerin içerimlerini görmüş olacağı akla gelebilir. Bazı uyarılar yapıldı aslında 
ama bunlar sayıca azdı ve yüzde yüz isabetli olmaktan da uzaktı. 1920’li yılların 
emlak piyasası üzerine çalışmaları olan Yale Üniversitesi’nden Robert Shiller, 
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bütün görüntüleriyle tam bir patlamaya hazır konut balonu izlenimi veren bu 
gelişmelere dikkat çekti. Ama işaret ettiği patlamanın bu kadar feci sonuçlar ve-
receğini Shiller bile beklemiyordu. Harvard’daki yüksek lisans eğitimi sırasında 
Büyük Bunalım tarihi üzerine en az bir ders almış olan Nouriel Roubini, ABD 
cari işlem açığına ve yurtdışındaki ABD doları borçları birikimine dikkat çek-
ti. Ama gelecek olan kriz, Roubini’nin uyardığı kriz, yani bir dolar çöküntüsü  
değildi. 

İtiraf  etmek gerekir ki, Büyük Bunalım tarih ve ekonomisi üzerine uzman 
olanlar da bundan daha iyisini yapmadı. Bir bütün olarak ekonomi mesleğinden, 
yaklaşan faciaya dair ancak cılız uyarılar geldi. Büyük Yatışma müjdesine rağbet 
ettiler. İktisat  politikasını belirleyenler ise piyasaların eli kulağındaki felakete ha-
zırlanmak için hiçbir şey yapmıyor oluşunun verdiği pozitif  destek ve kendinden 
memnun olma halinin rehavetine kapıldı.

Analistlerin finansal krizleri öngörmesini beklemek de çok fazla şey istemek 
olabilir. Krizler sadece kredilerdeki ani artışların, aktiflerdeki kabarmanın ve fi-
nans piyasası müdavimlerinin güvenli risk yönetimini öğrenmiş olduklarına dair 
o inatçı inançlarının bir sonucu değil, ama 1931’de Danatbank gibi bir Alman 
finans kuruluşunun, Alman bankaları konsorsiyumunca kurtarılıp kurtarılama-
yacağını hiç kimsenin öngöremeyeceği gayri nakdi kredi ve yükümlülüklerinin ya 
da Birleşik Krallık Mali Hizmetler Kurumu’nun (Financial Services Authority) 
2008’in uğursuz bir hafta sonunda Barclays’in Lehman Brothers’ı ele geçirme 
girişimine izin vermeyi reddetmesinin sonucu da olabilir. Mali krizler, tıpkı I. 
Dünya Savaşı gibi, nasıl dallanıp budaklanacağı tam olarak fark edilmeden alınan 
kişiye özgü kararların beklenmedik geri tepmelerinden kaynaklanabilir. Sadece 
sistematik faktörlerin değil ama insani eylemlerin de, örneğin 1920’lerde kendi-
sine Güney’in J.P. Morgan’ı süsü veren Rogers Caldwell diye birinin ya da vaktiy-
le tanınmayan bir İngiliz inşaat firması olan Northern Rock’ı sürdürülemez bir 
genişleme yolunda faaliyete geçiren neşeli, kendine aşırı güvenen genç banker 
Adam Applegarth’ın, şişkin ihtirasları ve tartışmaya açık vicdani tercihlerinin 
de sonucudurlar. Bu gibilerinin eylemleri sadece başında oldukları firmaları de-
virmekle kalmaz ama finansal sistemin temellerinin de altını oyar. Benzer şekil-
de, New York Merkez Bankası’nın olağanüstü yetkin başkanı Benjamin Strong, 
1928’de hayatını kaybetmemiş olsa ya da Jean-Claude Trichet, Fransız-Alman 
pazarlığının bir sonucu olarak 1999’da Avrupa Merkez Bankası’nın başkanlığına 
getirilmemiş olsa, para politikalarının yönetimi farklı olabilirdi.  

Hikâyenin gelişimi içinde, izlenen politikaların işsizliğin artması da dâhil ol-
mak üzere mali sıkıntıları sınırlamakta ve enerjik bir ekonomik canlanmayı des-
teklemekte de bundan fazla bir başarı sergilememiş olması aynı şekilde rahatsız 
edicidir. Yüksek risk faizli konut ipoteği kredisi sistemi 2007 ortalarında çöktü ve 
ABD ekonomisinde durgunluk aynı yılın Aralık ayında başladı. Yine de çok az sa-
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yıda gözlemci mali sistemin bu denli şiddetli bir parçalanmaya uğrayacağını sezdi.  
Ama bunun üretim hacmi ve istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini öngöre-
mediler. Büyük Bunalım her şeyden önce bir bankacılık ve finans kriziydi ama 
o deneyimin anıları, yetkililerin bir başka bankacılık ve finans krizini önleme 
politikalarında yeterince canlı ve güçlü bir biçimde hayat bulmadı.

Banka iflaslarını sıradan bir ekonomik durgunluğu Büyük Bunalım’a dönüş-
türen kilit olay olarak gören yaklaşımın bizatihi kendisi, ekonomi-politikayı be-
lirleyenlerin yüksek riskli yatırım fonları üzerine kurulu gölge bankacılık sistemi, 
para piyasası fonları ve finansman bonoları ihraç eden kuruluşlar yerine, ticari 
bankalara odaklanma hatasına düşmelerine yol açmış olabilir. Basel Mutabakatı 
(The Basel Accord), ticari bankalar üzerine yoğunlaşmış uluslararası düzeyde 
aktif  finans kuruluşlarının sermaye standartlarını belirledi.1 Düzenleme genel 
olarak ticari bankalar üzerinde yoğunlaştı.

Üstelik mevduat sigortası da ticari bankalarla sınırlandı. 1930’lu yıllarda bi-
reysel mevduatların bankaları istikrarsızlaştıran kaçışı federal mevduat sigorta-
sının oluşumuna yol açtığından, mevduat kaçışının artık bir tehdit olmadığına 
yönelik bir inanç vardı. Herkes It’s Wonderful Life filmini izlemişti ve modern bir 
bankerin kendisini asla George Bailey’in (Sözü edilen 1946 tarihli filmin James 
Stewart tarafından canlandırılan başkarakteri) pozisyonunda bulmayacağını var-
sayıyordu. Ama 100,000 dolarlık bir mevduat sigortası, bilançoları bunu kat kat 
aşan işletmeler için bir züğürt tesellisi olmaktan ileri gidemedi. Mevduat yerine 
diğer bankalardan alınmış büyük miktarlarda borca bel bağlamış bankalara istik-
rar kazandırmaya çok uzaktı.

Bu mevduat sigortası, yüksek riskli yatırım fonları, para piyasası yatırım or-
taklıkları ve özel amaçlı yatırım araçlarına bir güven sağlamaktan da uzaktı. Mali 
sistemin bu yeni ve tuhaf  kesimlerinde 1930’lu yılları andıran bir paniği önleme-
ye yaramadı. Büyük Bunalım tarihi, politika yapıcıların olaylara baktığı çerçeveyi 
oluşturduğu ölçüde, mali sistemin ne denli derin bir değişim geçirmiş olduğunu 
gözden kaçırmalarına yol açtı. Aynı anda hem gerçek ve güncel problemlere 
dikkatlerini çekti hem de diğerlerini gözden kaçırmalarını sağladı.

Ama özel olarak Lehman Brothers’ın iflasına izin vermenin yol açabileceği 
sonuçları gözden kaçırmalarına yol açtı. Lehman bir ticari banka değildi, mev-
duat toplamamıştı. Böylece de onun iflasının diğer bankalardan, 1933’te Henry 
Ford’un sahibi olduğu Guardian Group of  Banks’ın iflasıyla tetiklenen kaçışa 
benzer bir mevduat kaçışına zemin hazırlamayabileceği düşüncesine kapılındı.

Ama bu, gölge bankacılık sisteminin doğasını yanlış anlamaktı. Para piyasası 
yatırım fonları Lehman Brothers’ın kısa vadeli bonolarını elinde tutuyordu. Leh-
man iflas edince, dehşete kapılmış hissedarlar bu sermaye fonlarından kaçtı. Bu 
da sırasıyla büyük yatırımcıların sermaye fonlarının ebeveyni yatırım bankaların-
dan kaçmalarına zemin hazırladı. Bu ise hemen ardından aktiflere dayalı menkul 
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kıymet ihracı piyasalarının çöküşüne yol açtı.
ABD maliye bakanı Henry Paulson’un kadrosu, Lehman Brothers gibi müf-

lis bir kuruluşa borç verme yetkisinden olduğu kadar bu kuruluşun tereyağın-
dan kıl çeker gibi kepenk kapatmasını sağlayacak bir mekanizmadan da yok-
sun oldukları konusunda ısrar ettiler. Kontrol dışı bir iflas tek seçenekti. Ama 
Lehman’ın yol açtığı sorunların bir sürpriz olduğu da söylenemezdi. Denetçiler, 
yatırım bankacılığı kardeşliğinin bir başka önemli üyesi Bear Stearns’ın altı ay 
önce kurtarılmasından beri kuruluşu gözlem altında tutmaktaydılar. Maliye Ba-
kanlığı ve Fed’i banka olmayan bir finans kuruluşunun iflasıyla ilgilenme yetki-
sinden yoksun bırakmak, kriz karşısında kendi başına en önemli başarısızlıktı. 
1932’de ülkenin bankacılıkla ilgili problemlerini çözmek üzere oluşturulan Ye-
niden İnşa Finans Kurumu (Reconstruction Finance Corporation) da benzer 
şekilde iflas etmiş bir finansal kuruluşa sermaye enjekte etme yetkisinden yok-
sundu ve bu ancak 1933 krizinin vurması ve ABD Kongre’sinin Acil Bankacılık 
Yasası’nın (Emergency Banking Act) çıkarmasıyla gevşetilen bir sınırlamaydı. 
Başkan Bernanke ve diğerleri, muhtemelen bu tarihi olaydan haberdardı ama bu 
tür farkındalıkların hiçbiri o günkü olayların seyrini değiştirmedi.

Bu politika başarısızlığına, Lehman Brothers iflasının kontrol altına alına-
bileceğine yönelik, tarihsel derslerin eşit derecede hem biçimlendirip hem de 
tahrif  ettiği bir inanç şekil vermişti. Ama bu aynı zamanda, yetkililerin ahlaki 
tehlike içinde olduğunu (Moral hazard) Ekonomist Paul Krugman’a göre, işlerin 
kötü gitmesi halinde maliyeti başkaları ödeyecekken, ne kadar risk alınacağına 
tek bir kişinin karar vermesi durumu söz konusuydu. Özellikle bir finans kuru-
luşunun devlet tarafından kurtarılması örneğinde gündeme gelen bu kavram, 
diğer finans kuruluşlarını aşırı risk almaya –‘nasıl olsa devlet kurtarır’ ahlaksız-
lığına- teşvik etme tehlikesini anlatıyor,  endişesini de yansıtıyordu – daha fazla 
kurtarma, daha fazla risk almayı teşvik ederdi.2 İktisat politikasını belirleyenler, 
Bear Stearns’ı kurtardıkları için zaten daha şimdiden ahlaki tehlike yaratma suç-
lamasıyla acımasızca eleştirilmişlerdi. Lehman Brothers’ın iflasına izin vermek 
bu eleştirileri kabul etmek anlamına geliyordu. Tasfiyecilik –Başkan Hoover’ın 
Maliye Bakanı Andrew Mellon’un sözleriyle, iflasların ‘sistemdeki çürükleri te-
mizlemek’ için gerekli olduğu düşüncesi- 1930’larda yol açtığı feci sonuçlar yü-
zünden gözden düşmüş olabilirdi ama bu sinsi ikinci hayatında tümüyle ortadan 
kalkmış da değildi. 

Son olarak, iktisat politikasını belirleyenler Maliye ve Fed’e ilave yetkiler ver-
meye yönelik herhangi bir girişime, kurtarma operasyonlarından bıkmış usanmış 
bir Kongre’nin karşı koyacağının da farkındaydılar. Devlet müdahalesine düş-
man bir Cumhuriyetçi Parti buna kesin karşı çıkacaktı. Eninde sonunda politi-
kacıların harekete geçmesi için tam anlamıyla gelişmiş bir bankacılık ve finans 
krizi gerekli olacaktı.
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Politika belirleyenlerin bir başka bunalımın eşiğinde olduklarını fark etme-
leri de işte tam bu noktada, Lehman Brothers’tan sonra oldu. Gelişmiş sanayi  
ülkelerinin liderleri ortak bir açıklama yayınlayarak sistem açısından önemli hiç-
bir finans kuruluşunun iflasına izin verilmeyeceğini bildirdiler. İsteksiz bir ABD 
Kongresi, bankacılık ve finans sisteminin yardımına koşmak üzere Sorunlu 
Varlıkları Kurtarma Programı’nı (Troubled Asset Relief  Program) yasalaştırdı. 
Hükümetler, sıkıntıdaki finans kurumlarına birbiri ardı sıra sermaye ve likidite 
sağlayacak adımlar attılar. Muazzam mali canlandırma programları gün ışığına 
çıktı. Merkez bankaları finans piyasalarını likiditeye boğdu.

Yine de bu politik girişimler, zafer kazanmaktan kesinlikle çok uzaktı. 
ABD’de kriz sonrası ekonomik canlanma son derece yavaş oldu; her anlamda 
bir hayal kırıklığıydı. Çift dipli bir durgunluk (Double-dip recession: Fiyatlarda 
bir gerileme yaşanırken ikinci bir dalganın vurması) ve 2010’dan başlayarak ye-
nilenmiş bir kriz yaşayan Avrupa’nın durumu ise daha da kötüydü. Tarihten ders 
almış olanların vaat ettiği başarılı istikrar ve enerjik canlanma değildi bu.

Kimileri, bir finansal krizin neden olduğu çöküşün ardından canlanmanın, 
sıradan bir durgunluk sonrası canlanmaya göre zorunlu olarak daha yavaş olaca-
ğını iddia etti.3 Finansal sistemdeki hasar, büyümeyi yavaşlattı. Kendi bilançola-
rını onarma kaygısı yaşayan bankalar kredi açmakta tereddüt etti. Sürdürülemez 
ağır borçları birikmiş kişi ve firmalar, bu borcu yönetilebilir bir seviyeye indirme 
çabasıyla harcamalarını kıstı.

Ama diğer yöndeki işleyiş, hükümetin hızlandırabileceği bir olguydu. Ban-
kalar vermiyorsa hükümet kredi verebilirdi. Kişi ve firmaların yapamadığı har-
camayı devlet yapabilirdi. Ekonominin mevcut durgunluğunda enflasyon riski 
olmaksızın likidite sağlayabilirdi. Durgun ekonomik koşullarda hüküm süren 
düşük faiz oranları veriyken, borç problemi yaratmadan bütçe açıkları verebi-
lirdi. 

Kişiler, bankalar ve firmalar iş hayatını kaldığı yerden her zamanki gibi sür-
dürmeye hazır oluncaya kadar da bunları yapmaya devam edebilirdi. ABD’de 
1933 ile 1937 arasında, hükümet tüm bu görevleri ancak vasat seviyede yerine 
getirdiği halde, reel gayrisafi yurt içi hâsıla yıllık yüzde 8 oranında büyümüştü. 
Buna karşılık 2010 ile 2012 arasında GSYH sadece ortalama yüzde 2 oranında 
büyüdü. Bu, 2009 sonrası büyümenin dört kat daha hızlı gerçekleşmiş olabile-
ceğini iddia etmek anlamına gelmez. Ne kadar hızlı ayağa kalkabileceğiniz, bir 
önceki dönemde ne kadar derine düşmüş olduğunuza da bağlıdır. Yine de ABD 
ve dünya ekonomisi bundan daha iyisini yapabilirdi.

Neden yapmadığı ise bir sır değil. 2010’dan başlayarak ABD ve Avrupa, 
kemer sıkmaya doğru aşırı sağ bir yola saptı. Harcamalarını American Reco-
very and Reinvestment Act’e (Amerikan Ekonomisini Canlandırma ve Yeni-
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den Yatırım Yasası) göre yapan Obama’nın teşvik programı, 2010 mali yılın-
da zirveye çıktıktan sonra düzenli bir şekilde aşağıya doğru yönelmeye başladı.  
Bunun üzerine Obama yönetimi ve ABD Kongresi, 2011 yazında harcamalarda 
1,2 milyar dolarlık bir kesintiyi kabul etti.4 2013’te, Bush’un en yüksek gelirle-
re getirmiş olduğu vergi kesintilerinin süresi doldu; işverenlerin Social Security 
Trust Fund’a (Sosyal Güvenlik Fonu) katkı payındaki indirim dönemi ve federal 
hükümet harcamalarındaki yüzde 8,5 oranındaki genel kesinti dönemi sona erdi. 
Bütün bunlar toplam talep ve ekonomik büyümeyi geriletti.

Avrupa’da ise kemer sıkmaya doğru dönüş daha da dramatik oldu. Harcama-
ların kontrolden çıkmış olduğu Yunanistan’da, ağır dozda bir kemer sıkmanın 
şart olduğu açıktı. Ama bu ülkenin 2010’dan başlayarak Avrupa Komisyonu, 
Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun dikkatli gözleri altında 
giriştiği uyum programı, eşi benzeri görülmemiş derecede kapsamlı ve zorluydu. 
Yunan hükümetinin üç yıl gibi bir süre içinde GSYH’nin yüzde 11’i gibi olağa-
nüstü bir oranda harcamaları kısması ve vergileri artırmasını –yani gerçekte, Yu-
nan ekonomisindeki toplam harcamaların onda birinden fazlasını yok etmesini 
gerektiriyordu. Euro Bölgesi, ekonomik durgunluğa geri dönmüş olmasına ve 
diğer harcamalarda hiç büyümemesine rağmen, bir bütün olarak bütçe açıklarını 
önce 2011’de ılımlı bir biçimde, sonra da 2012’de sert bir şekilde kısmıştı. Kendi 
ulusal para birimine ve bir ulusal merkez bankasının sağladığı esnekliğe sahip 
olan Birleşik Krallık bile, hükümet harcamalarında kesintiye gidip, GSYH’nin 
kümülatif  yüzde 5’i oranında vergileri artırarak iddialı bir mali konsolidasyon 
programına kalkışmıştı.

Krizde çeşitli türden istisnai adımlar atmış olan merkez bankaları da iş haya-
tının alışılagelen yoluna kaldığı yerden devam etmesi için can atıyordu. Fed üç 
aşamalı bir parasal genişleme modelinin uygulamasına girişti –birkaç aya yayılan 
hazine bonoları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler alımı- ama yüzde 2’lik hedefi 
tekrar tekrar ıskalayan enflasyon oranı ve hayal kırıklığı yaratmaya devam eden 
büyümeye rağmen bu alımları daha fazla artırmakta tereddüt etti. 2013 ilkbahar 
ve yaz aylarında bu alımların yavaş yavaş azaltılacağı yolundaki söylentiler faiz 
oranlarını sert bir biçimde yükseltti. Yüzde 2 büyüme için didinen bir ekonomi-
nin reçetesine yazılacak bir ilaç değildi bu.

Fed daha fazlasını yapmakta isteksizse, Avrupa Merkez Bankası daha da azını 
yapmaktan yanaydı. 2010’da erken davranarak canlanmanın yaklaşmakta olduğu 
sonucuna vardı ve standart dışı önlemlerini aşama aşama azalttı. 2011 ilkbahar 
ve yazında faiz oranlarını iki kez yükseltti. Avrupa ekonomisinin canlanmayı 
neden başaramayıp bunun yerine ikinci kez battığını anlamaya çalışanların daha 
ilerisine bakmasına gerek yok.

Tarihsel yahut başka türden ne tür dersler, olayların bu olağandışı derecede 
beklenmedik yöndeki gelişmesini şekillendirdi? Merkez bankaları açısından, hep 
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olduğu üzere, derin ve müzmin bir enflasyon korkusu vardı. Bu korku, hiçbir 
yerde 1923’ün hiperenflasyonunun anılarını silemeyen Almanya’da olduğundan 
daha derin değildi. Almanya’nın bu korkusu, Bundensbank benzeri bir yapıya sa-
hip olan Avrupa Merkez Bankası ve onun kendisini herhangi bir Alman kadar 
enflasyonla mücadeleye adamış biri olduğunu gösterme hevesindeki Fransız Baş-
kanı Jean-Claude Trichet’nin varlığıyla, şimdi bir Avrupa politikasına dönüşmüştü.

ABD ise ne 1920’li yıllarda ne de başka bir dönemde hiperenflasyon yaşa-
mıştı ama bu sinirleri gergin yorumcuları Weimar’a (Almanya’da 1919 Weimar 
Anayasası ile başlayıp 1933’te Hitler’in başa gelmesiyle sona eren dönem) bir 
şey kalmadığı yönünde uyarılar yapmaktan alıkoymadı. 1930’lu yılların dersleri 
– ekonomi, sıfır faiz oranları ve bol miktarda aşırı kapasiteyle çöküşe- yakın ko-
şullarda olduğunda merkez bankası -enflasyonu ateşlemeden bilançosunu şişire-
bilir-gözden kaybolmuştu. Merkez Bankası’nın başkanı Bernanke ve en azından 
onun Federal Open Market Committee’deki bazı meslektaşları gibi sofistike yö-
neticileri işin aslını bilirdi. Ama şüphe yok ki, onlar da eleştirilerden etkilenmişti. 
Yorumlar daha histerik bir hal aldıkça, ABD Kongresi de para biriminin itibarını 
düşürmekle suçladığı Fed’e karşı sesini yükseltti ve Fed yöneticileri bağımsızlık-
larını yitirmekten de bir o kadar endişelendi. Bu durum, onlarda Fed bilanço-
sunu normal bir ekonomiyi anımsatan bir şeylerin olduğu daha önceki düzeye 
indirmeye başlama isteği uyandırdı.

Bu eleştiriler, geleneksel olmayan politikaların merkez bankası yöneticilerini, 
ipotek teminatlı menkul değerler piyasası gibi, ait olmadıkları bir yere sıkıştır-
mış olması ölçüsünde, yoğunlaştı. Fed, ipotek teminatlı menkul değerler alımını 
uzattıkça ve bu 2014’e kadar devam etti-, kurumlardan gelen eleştiriler de o 
ölçüde bu politikanın bir başka konut balonuna ve sonuçta bir başka çöküntüye 
sahne hazırladığından yakındı. Bu korku, düşük faiz oranlarının aşırı risk almayı 
özendireceği endişesinin bir totemi haline geldi. Bu da, hiç kuşkusuz, Lehman 
Brothers’ın kurtarılmamasına yönelik o facia karara katkıda bulunan ahlaki teh-
like endişesinin birebir aynısıydı.

Avrupa Merkez Bankası örneğinde ise ahlaki tehlike endişesi sadece piyasalar 
üzerinde değil ama politikacılar üzerinde de yoğunlaştı. Merkez bankası için bü-
yümeyi desteklemeye yönelik daha fazla şey yapmanın, hükümetler üzerindeki 
baskıyı hafifletmek, aşırılıkların sürmesine izin vermek, reformları duraklatmak 
ve riskleri çoğaltmaktan başka bir sonucu olamazdı. Avrupa Merkez Bankası, 
kendisinin bir mali konsolidasyon ve yapısal reform zorlayıcısı olma noktasında 
köşeye sıkıştırılmasına izin verdi. Bir zorlayıcı olarak üstlendiği bu rolde, ekono-
mik büyüme bir düşman haline geldi.

Mali politika konusunda ise sürekli teşvik tezi, ister politikacıların aşırı va-
atlerde bulunma eğilimleri nedeniyle olsun ya da isterse ekonomiyi vuran dar-
benin o anda hissedildiğinden daha sert olması nedeniyle, söz verdiği her şeyi 
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gerçekleştirmedeki başarısızlığından dolayı zayıfladı. Koşulların ne kadar kötü 
olduğunu, bu politika olmasa ne kadar daha kötü olabileceğinden ayırt etme 
başarısızlığı vardı ortada. Orta vadeli bir konsolidasyon ihtiyacını kısa vadede 
talebi destekleme ihtiyacından ayırt etme başarısızlığı vardı. Yunanistan gibi bü-
yük bütçe açıkları ve borçları olan ülkelerdeki mali konsolidasyon meselesini, 
Almanya ve ABD gibi daha fazlasını yapma imkanı olan ülkelerdeki durumdan 
ayırt etme başarısızlığı vardı. Böylesi bir dizi faktör bir araya geldi. Tek ortak 
yanları başarısızlıklardı.

Büyük Bunalım’ın tetiklediği eserler veren John Maynard Keynes ve diğer 
bilim adamlarından mali teşviklerin savunulması hakkında çok şey öğrenilmiş 
olabilirdi, ama bir o kadarı da unutulmuştu. Keynes’in esas olarak anlatı yöne-
timine dayandığı noktalarda takipçileri önsezilerini doğrulamak için matematik 
kullandı. Nihayetinde kullandıkları matematik kontrolden çıktı. Modern akade-
misyenler, kısmen çözülebilirlikleri, kısmen de zarafetleri nedeniyle temsil gücü 
olan, rasyonel, ileri görüşlü faktör modellerine (agent model) sarıldılar. Her şeyi 
etkili bir biçimde maksimize eden rasyonel faktörler modelinde, hükümetler ak-
satmadığı sürece çok az şey ters gidebilirdi. Bu zihniyet modellemesi hükümet 
müdahalelerini krizin olduğu kadar yavaş canlanmanın da nedeni olarak gös-
terdi. Freddy Mac ve Fannie Mae (Federal Home Loan Mortgage Corporation 
ve Federal National Mortgage Association’a verilen isimler) gibi devlet destekli 
oluşumlar, tıpkı hükümet politikalarındaki belirsizliğin yavaş canlanmanın izahı 
olması gibi, ipotekli konut kredisi piyasasında krize zemin hazırlayan aşırılıkların 
sorumlusuydu.

Şu haliyle hükümet müdahalesinin bir başka biçimi olan mali teşvikin de, diye 
devam etti bu önsezi, benzer şekilde hiçbir yarar sağlaması mümkün olamazdı. 
Bu fikirleri ileri süren ekonomistler, şu an yapılacak her ilave açık bütçe harca-
masının gelecekte daha yüksek vergi olarak ödenmek zorunda olduğunu bilen 
hanehalkının, harcamalarını da buna göre azalttığı modellere başvuruyordu.5 Bu 
mantık, geçici mali teşviklerin etkisinin bu teşvikleri savunan Keynesyenlerin 
vaat ettiğinden daha az olabileceğini ileri sürdü. Ama bu modeller bile teşvik-
lerin hiçbir etkisi olmayacağını ima edemedi.6 Bu tatlı su ekonomistleri (Great 
Lakes çevresinde toplanma eğiliminde oldukları için böyle adlandırıldılar), yine 
de bu sonuca atlamakta aceleci davranmaktan kaçınmadılar. George Bernard 
Shaw’un, “Bütün ekonomistleri uç uca dizin, yine de bir yere ulaşamazlar” şek-
lindeki veciz sözü, hiçbir yere bu kadar uygun düşmezdi. Ekonomi politikasının 
en temel ilkeleri üzerinde bile hemfikir olmaktan aciz olma durumu, entelektü-
ellerin etkili bir çözüm üretme meselelerini temelsiz bıraktı.

Avrupa’nın büyük bir bölümünde ise Keynesyen kuram hiçbir şekilde kök 
salmamıştı. Weimar Cumhuriyeti’nin kontrol dışı bütçe ve enflasyonu, Alman 
ekonomistlerin açık bütçe harcamalarına şüpheci yaklaşmalarına neden olmuş 
ve onları bunun yerine, hükümetin sözleşme yaptırımlarını güçlendirme ve re-
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kabeti teşvik etme konuları üzerinde yoğunlaşması gerektiğini ileri sürmeye sevk 
etmişti.7 

Bu, Great Lakes’te fokurdayan ‘hükümetler kötü, özel sektör iyi’ mesajından 
daha sofistike bir tutumdu. Ama harcamaları teşvik meselesi onların da kafasına 
yatmıyordu ve kemer sıkmaya doğru erken bir geçişi desteklediler.

Konuyla bağıntısı kuşkulu kuram, bu politika kaymasında bir rol oynadıysa, 
genelliği şüpheli bir ampirik analiz de oynardı. İki Amerikalı ekonomist, kamu 
borçları GSYH’nin yüzde 90’ına ulaştığı anda büyüme eğiliminin yavaşlayacağına 
dair kanıtlar sundu.8 Ağır borçların ekonomik büyüme üzerindeki yüküne kimse 
karşı çıkmadı ama performansın hızla gerilediği yerde, yüzde 90’ın bir tuzak teli 
olduğu fikrine derhal meydan okundu. Yine de Amerikan ve İngiliz kamu borç-
larının bu kırmızı çizgiye yaklaşıyor olması ve Euro bölgesindeki borç/GSYH 
oranının bunu aşmış olduğu gerçeği, kemer sıkma politikalarına hızlı bir dönüşü 
destekleyenlerin bu iddiaya atıfta bulunmalarını belki doğru olmayan, ama elve-
rişli bir çare haline getirdi. AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşler komis-
yonu üyesi Olli Rehn, örneğin Avrupa Birliği politikalarını gerekçelendirirken, 
bu iddianın ‘yüzde 90 kuralı’ olarak yanlış nitelenmiş bir versiyonunu kullandı.

Bu arada iki İtalyan ekonomist (Alesina ve Ardagna, 2010) de kemer sıkma 
politikasının özellikle vergi artırımlarından çok kamu harcamaları kesintisinden 
kaynaklanıyorsa, karşı Keynesyen bir genişlemeci etkiye sahip olduğuna dair ka-
nıtlar sundu.9

Bu tür sonuçlar, devasa borçları, yüksek faiz oranları ve ağır vergileri olan 
1980’li ve 1990’lı yılların İtalya’sı gibi bir ülke için geçerliydi. Böylesi koşullarda 
kamu harcamalarında kesintiye gitmek güveni artırır ve bu güven artışı da yatı-
rımları yukarı doğru itebilirdi. Ama bu tür kehanetler İtalya için ne kadar muhte-
mel olursa olsun, daha az borçlu ülkeler için mantıklı değildi. Faiz oranları sıfıra 
yakın olduğunda mantıklı değildi. Söz konusu ülke, Euro Bölgesi’nin bir üyesi 
olarak, devalüe edeceği bir para biriminden yoksundu ve ihracatı yurt içi talebin 
yerine geçirebilmesi de o kadar kolay olmazdı. Ve bu kehanetler, bütün ileri ge-
lişmiş ülkeler topluluğu, geride ihracat yapacak tek bir tane bile kalmamacasına 
bunalımdayken, mantıklı değildi.

Buna karşılık, bütün bunlar yine de genişlemeci mali konsolidasyon doktrini-
nin bütün o sahte genelliği içinde, kongre üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi’nin 
kendinden menkul bütçe açığı uzmanı Paul Ryan tarafından şevkle benimsen-
mesini; AB maliye bakanlarının zirve sonrası basın toplantılarında ve resmi teb-
liğlerinde bu doktrine başvurmalarını da engellemedi. Mali konsolidasyonun 
genişlemeci eğilimler taşıyabileceği fikri, politikacılara da kemer sıkma politika-
larının tümüyle acısız bir kazanç olabileceğini ileri sürme fırsatı verdi. Gerçeğin 
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farklı çıkması ise acıyla ya da kazançla işi olmayan ama kemer sıkmayı kendi 
başına bir hedef  olarak görenler dışındaki herkes için sarsıcı bir şok oldu.

Kemer sıkma politikalarına bu dönüşteki bütün faktörler içinde en güçlü-
sü, tabii ki daha kötüsünü önleyen ekonomi-politika karar merkezleriydi. Yeni 
bir Büyük Bunalım’ı engellediler. Acil durumun sona erdiğini ilan edebilirlerdi. 
Dolayısıyla, normal politikalara erken dönüş çağrısına kulak verebilirlerdi. 1930 
benzeri bir ekonomik çöküşü önlemekteki müthiş başarılarının, daha enerjik 
bir canlanmayı desteklemedeki başarısızlıklarına yol açmasında en ufak bir ironi 
yoktur. 

Makroekonomik politikalar için doğru olan, mali reform için de aynı derece-
de doğruydu. ABD’de Büyük Bunalım, ticari bankacılığı yatırım bankacılığından 
ayıran Glass-Steagall Yasası’nın çıkmasına neden olmuştu; finansal aşırılıkları 
dizginlemek üzere bir Securities and Exchange Commission’ın (ABD Sermaye 
Piyasası Kurulu) kurulmasına yol açmıştı. Şimdi de yeni bir Glass-Steagall için 
çağrılar vardı. Eski yasa 1999’a kadar yürürlükte kalmak üzere konmuş ve artık 
böylesine kapsamlı bir mevzuat reformuna uzaktan yakından benzeyen bir yap-
tırım kalmamıştı. 2010 yılında çıkarılan The Dodd-Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act (Borsa Reformu ve Tüketici Koruma Yasası) ise 
finans kurumlarının spekülatif  işlemlerini sınırlamaktan, Consumer Financial 
Protection Bureau (Tüketici Mali Koruma Bürosu) oluşturmaya kadar uzanan 
vasat derecede faydalı önlemler içeriyordu. Ama büyük bankalar bölünmedi. Et-
kili konuşmaların aksine, batmayacak-kadar-büyük olma sorununa (Too-big-to-
fail: Batmaları halinde bütün sistemi sarsacak kadar büyük olduklarından iflas 
etmelerine izin verilmeyecek firmalar; bu konum söz konusu firmalara perva-
sızca risk alma imkanı sağladığından bir sorun olarak tanımlanmıyor) dair çok 
az şey yapıldı. Glass-Steagall’ın ticari bankacılık, menkul değerler taahhüttü ve 
sigorta hizmetleri arasına getirdiği keskin ayrımdan doğan finansal manzaranın 
yakında temelden yeniden düzenleneceğine dair hiçbir belirti yoktu.

Söz konusu ayrıma dair temel bir izahat, daha kötüsünü önleyen ekonomi-
politik karar merkezlerinin başarısı oldu yine. 1930’lu yıllarda Bunalım’ın de-
rinleşmesi ve bankalarla menkul kıymet piyasalarının çöküşü, yürürlükteki mali 
rejime olan inancı tümüyle yok etmişti. Şimdiyse, aksine, zar zor da olsa bunalım 
ve mali çöküş önlenmişti. Bu, mevcut sistemin kusurlarının daha az olduğuna 
yönelik inancı besledi. Radikal eylem tezini ise zayıflattı. Reformcuların hevesini 
kursağında bıraktı.

Politikacılar arasındaki küçük anlaşmazlıkların reform çabalarını yavaşlatma-
sını sağladı. Böylece bu başarı, başarısızlığın kaynağı oldu. 

Ama Amerika’da politik partileri bir mevzuat reformu konusunda anlaşma-
ya götürürken karşılaşılan güçlükler, Avrupa’da karşılaşılan güçlüklerin yanında 
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sönük kalırdı. ABD’de reform için iki parti arasında bir nebze fikir birliği yeterli 
olurken, Avrupa Birliği’nde ilerleme kaydetmek yirmi yedi hükümet arasında bir 
fikir birliği gerektiriyordu. Hiç kuşkusuz bütün hükümetler eşitse de, Alman-
ya gibi bazıları diğerlerinden daha eşitti. Ama bu Orwell’yen Avrupa’da bile, 
küçük ülkeler eğer aynı fikirde değilseler sorun çıkarabiliyordu. İspanya’ya AB 
Kurtarma Fonu, European Stability Mechanism aracılığıyla yardım istendiğinde, 
Finlandiya bunu yapmıştı. Reformun, Euro Bölgesi’nin hem içindeki hem de 
dışındaki ülkeler arasında anlaşma gerektirdiği durumlar olabiliyordu. Banka-
cıları özendirici prim kısıtlamalarına yönelik olarak, İngiltere’nin AB aleyhine 
özendirici prim ödemeleri konusunda Avrupa Adalet Divanı’nda dava açmasıyla 
kaldırılan önlemler vakasında böyle olmuştu.

Hiçbir şey bu güçlükleri banka birliği üzerine kopan kavgadan daha iyi 
özetleyemez. Euro’nun oluşmasıyla birlikte Avrupa’nın her yerindeki bankalar 
birbirlerine daha sıkı bağlı hale geldi. Ama bu bankalar ve kendi ülkelerindeki 
denetçiler, faaliyetlerinin komşu banka ve ülkelerdeki sonuçlarını gözetmedi. 
Krizden çıkarılan ders tek bir para birimi ve tek bir finans piyasasıydı ama yirmi 
yedi farklı ulusal banka mevzuatı çılgınlıktı. Çözüm tek bir denetçi, tek bir mev-
duat sigorta programı ve sorunlu bankalar için tek bir çözüm mekanizmasıydı. 
Banka birliği, kendi bütünlüğü içinde, AB kurumlarına güvenin yeniden tesisi 
için hayati önemde görüldü. 

2012 yılı yazında, kriz zirvesindeyken, Avrupalı liderler bu banka birliğinin 
kurulması konusunda anlaştı. Bankaları izlemek üzere tek bir denetçi olması 
konusunda görüş birliğine vardılar. Ama o andan sonra süreç açmaza girdi. 
Güçlü bir bankacılık sistemi olan ülkeler denetleme yetkisinin merkezileşmiş 
bir otoriteye devredilmesine kuşkuyla baktı. Diğerleri ise kötü işletilen finans 
kurumlarına sahip ülkelerin mali yardımla kurtarılması için oluşturulan bir ortak 
sigorta fonunun bedelini, kendi banka ve mevduat sahiplerinin ödeyeceğinden 
yakındı. Yine bazı diğerleri, bu ortak çözüm otoritesine finans sağlama zamanı 
geldiğinde kendi vergi yükümlülerinin zor duruma düşebileceği ihtimaline itiraz 
etti. Bu üç grubun tek ortak yanı, Şansölye Angela Merkel’in Avrupa Birliği 
anlaşma metninde bu tür mekanizmaların nasıl işleyeceği ve nasıl finanse edile-
ceklerini belirleyen bir revizyon talep ettiği, Almanya’ydı. Ama anlaşma metnin-
de revizyon da diğer ülkelerin tereddüt ettiği bir konuydu. Çünkü bu revizyon 
kendi parlamentolarının onayını, kimi örneklerdeyse, bu arada AB’nin en temel 
mutabakatlarının sorgulanabileceği halk oylamasını gerektiriyordu.

Avrupalı liderler bu nedenle umduklarıyla değil bulduklarıyla yetindiler. Tek 
bir denetçiyle yollarına devam ettiler ama denetimi Avrupa’nın en büyük 130 
bankasıyla sınırladılar; tek bir mevduat sigortası programı ve çözüm mekaniz-
ması meselelerini ise daha sonraya bıraktılar.10

Bu durum yirmi yedi ülkeden oluşan bir Avrupa Birliği’nin karar alma sü-
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reçlerinde karşılaştığı güçlükleri yansıtıyordu. Ama aynı zamanda AB’nin sadece 
para birliğini sürdürmeye yeterli olacak kadarını yaptığının da bir göstergesiydi. 
Acil durum kredileri aracılığıyla ve Avrupa Merkez Bankası imkânını yaratıp 
sıkıntıdaki hükümetlerin tahvillerini satın alarak yaptığı, aslında sadece Euro sis-
teminin dağılmasını önlemekti. Bu başarı da sırası geldiğinde banka birliği oluş-
turmanın aciliyetini hafifletti. Bu başarı da başarısızlığın kaynağı oldu.

Avrupa’nın sadece para birliğini korumak için yeterli olanı yapması ve 
Euro’nun da altın standartının 1930’lu yıllarda gittiği yolu izlememesi, çoğu kişi 
için, krizin büyük sürprizleri arasındaydı. Altın standartı, 1920’li yılların sonların-
da, ekonomik ve finansal istikrarın güvencesi olarak görülürdü. Çünkü 1914’ten 
1924’e kadar sürüncemede kaldığı on yıla başka hiçbir şey damgasını vurmamış-
tı. Buna karşılık, I. Dünya Savaşı’ndan sonra, yeniden yapılandırılmış haliyle altın 
standartının ne dayanıklı ne de istikrarlı olduğu ortaya çıktı. 1931 mali krizini 
önlemek bir yana, önce büyük miktarlarda kredinin onu kullanma donanımı 
olmayan ülkelere akmasını teşvik eden bir istikrar yanılsaması yaratarak, sonra 
da hükümetlerin buna karşılık verme imkânlarını baltalayarak, büyümesine kat-
kıda bulunmuştu. Sonuç, devlet yetkililerinin kendi banka ve para birimlerini 
savunma kapasiteleri konusunda şüpheye düşen yatırımcılar, bankalardan kaçan 
mevduatlar, ödemeler dengesi krizleri oldu. Dönemin yetkin ülkeleri kendi eko-
nomik kaderlerini kontrol altına almak için altın standartından kurtardılar kendi-
lerini. Bu da onlara paranın kıt olduğu yerde para basma olanağı sağladı. Kendi 
bankacılık sistemlerini destekleme imkânı verdi. Bunalıma bir son vermek için 
başka adımlar atmalarını sağladı.

Euro’nun mimarları bu tarihten haberdardı. 1992-93’te, Avrupa para bi-
rimlerini dağcıların kullandıkları ipler gibi birbirine bağlayan Exchange Rate 
Mechanism’in çökmesiyle benzerini yaşadıkları krizden bile muhtemelen daha 
güçlü bir biçimde yankılanıyordu kulaklarında. Bundan dolayı da kendi yeni para 
düzenlemelerini daha güçlü kılmak için yola çıktılar. Tek bir para birimi üzerine 
kurulu olacaktı bu sistem, farklı ulusal para birimleri arasında sabitleştirilmiş 
oranlar üzerinde değil. Ulusal para birimlerinin devalüasyonu mümkün olmaya-
caktı çünkü ülkelerin artık devalüe edecekleri bir para birimleri olmayacaktı. Bu 
Euro sistemi, ulusal merkez bankaları tarafından değil ama uluslar üstü bir yetki, 
Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenecekti.

Bu parasal birliği düzenleyen antlaşmanın, sistemden çıkışa dair hiçbir ka-
yıt taşımaması da önemliydi. 1930’larda bir ülkenin kendi yasama meclisi ya da 
parlamentosundan çıkacak tek taraflı bir yasayla altın standartını terk etmesi 
mümkün olabiliyordu. Euro’dan vazgeçmekse, tersine, antlaşma yükümlülüğü-
nü feshetmek anlamına gelirdi ve ilgili ülkenin AB ortakları nezdindeki itibarını 
tehlikeye atardı.

Ama Euro mimarları altın standartının kimi problemlerinden kaçarken di-
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ğer bazılarına da davetiye çıkardı. Euro sistemi de, bir istikrar serabı yarata-
rak, büyük miktarlarda sermaye akışını, 1920’li yıllardaki gibi, onu idare edecek 
donanımdan yoksun Güney Avrupa ülkelerine doğru harekete geçirdi. Bu akış 
tersine döndüğünde ise ulusal merkez bankalarının para basma, ulusal hükümet-
lerin ise bunu borçlanma yetkilerinin olmaması, ekonomileri 1930’larda olduğu 
gibi derin bir durgunluğa itti. Bir şeyler yapılması yönünde baskılar arttı. Bunu 
yapmaktan aciz hükümetlere olan destek erimeye başladı. Giderek artan ölçüde 
Euro’nun da altın standartının akıbetine uğrayacağı, sıkıntı içindeki ülkelerin hü-
kümetlerinin de Euro’dan vazgeçeceği öngörüldü. Üstelik bu konuda tereddüt 
ederlerse yerlerini harekete geçmeye hazır hükümet ve liderlere bırakırlardı. En 
kötü durumda, bizzat demokrasinin riske atılma ihtimali vardı.

Bu da, ortaya çıktı ki, tarih dersinin yanlış okunmasına bir örnekti. 1930’larda 
hükümetler altın standartını terk ettiğinde, uluslararası ticaret ve borç verme 
ilişkileri çoktan çökmüştü. Bu kezse, Avrupa ülkeleri bu akıbetten kaçınmak için 
ellerinden geleni yaptı. Dolayısıyla, tek piyasa ve Avrupa içi ticaret ve ödeme-
lerin korunması için Euro’nun savunulması şarttı. 1930’larda politik dayanışma 
ekonomik bunalımın bir başka erken kazazedelerindendi. Bu kezse hükümetler, 
krizin güçlüklerine karşın, 1930’lu yıllardakinden daha güçlü ve daha gelişkin 
uluslararası kuruluşların da yardımıyla, danışma ve işbirliğini sürdürdü. Güçlü 
bir ekonomik ve finansal konuma sahip AB ülkeleri, zayıf  Avrupalı ortaklarına 
krediler sağladı. Bu krediler daha büyük olabilirdi ama yine de 1930’lu yılların 
ölçülerine göre büyüktü. 

Sonuçta, Euro’nun çöküşünü bekleyenlerin öngördüğü demokrasi krizi ger-
çekleşmedi. Gösteriler oldu, şiddet içeren gösteriler yaşandı. Hükümetler düş-
tü. Ama 1930’lu yılların tersine, demokrasi ayakta kaldı. Çöküş Cassandra’ları 
(felaket tellalları) bu noktada refah devletlerini ve Bunalım’a cevap olarak inşa 
edilmiş sosyal güvenlik ağlarını hesaba katmakta başarısız olmuştu. Avrupa’nın 
krizden en kötü etkilenen bölgelerinde olduğu gibi, işsizliğin yüzde 25’i aştığı 
yerlerde bile açıktan açığa bir felaket görüntüsü azdı. Bu da politik geri tepmeleri 
zayıflattı. Mevcut sistemden vazgeçme yönündeki baskıyı hafifletti.

Büyük Bunalım deneyiminin, Büyük Durgunluk’a yönelik algı ve tepkileri 
önemli ölçüde şekillendirdiği sık söylenen bir sözdür. Ama sadece o tarihin nasıl 
kullanılacağını -ve nasıl yanlış kullanılacağını - anlamak bile tek başına Bunalım’a 
değil ama aynı zamanda ona yol açan gelişmelere de daha yakından bir bakış 
gerektiriyor. Bu da dolayısıyla en baştan başlamak demek, yani 1920’den.
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NOTLAR

1. Basel Mutabakatı, Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından görüşülüp karara bağ-
landı. Önde gelen ülkelerin merkez bankası temsilcileri ve mali denetçilerinden oluşan bu 
komitenin sekreteryası İsviçre, Basel’deki Uluslararası Ödemeler Bankası’ndadır. İlk muta-
bakat metni ‘Basel I’, 1998, ikincisi ‘Basel II’ ise 2004 tarihlidir.

2. Bu endişeyi pekiştiren, işin içine ahlak ya da etiğin karıştığı düşüncesine sevkeden termi-
nolojiydi. Dembe ve Boden’in (2000) açıkladığı gibi, bu terimin icadına katkıda bulunan 
on sekizinci yüzyıl matematikçileri aslında ‘ahlaki’ kelimesini öznel ve sezgisel anlamda 
kullandı, erdemli ve namuslu anlamında değil.

3. Reinhart ve Rogoff ’un (2009a) üne kavuşturduğu çıkarımdı bu.

4. Söz konusu kesintiler on yıl içinde yürürlüğe girecekti

5. Bütçe açığına dayalı harcamalarda kalıcı bir artış durumunda, hane halkı da kendi har-
camasını bire bir azaltır. Ekonomi literatürü buna Ricardocu Eşdeğerlik modelleri olarak 
atıfta bulunur (hükümet açık ve fazlalarının özel sektör açık ve fazlalarıyla eşdeğer ve denk 
olması), on sekizinci yüzyıl sonları ve on dokuzuncu yüzyıl başlarında yaşayan ekonomi 
politikçi David Ricardo’ya kadar giden bir düşüncedir bu.

6. Ricardocu modelde, hükümet harcamalarındaki kalıcı bir artış, yukarıda da söz edildiği 
gibi, vergilerde zaman içinde bununla orantılı bir artış ve özel sektör harcamalarında bire-
bir bir düşüşle dengelenecektir. Ancak hükümet harcamalarında geçici bir artış her bir 
dönemde borcun çevrilmesi ve ertelenmesi için vergilerde daha küçük bir artış gerektire-
cek ve dolayısıyla da hükümet teşvik harcamaları gerçekleşirken özel harcamalarda bire-
bir’den daha az bir düşüş olacaktır. 

7. II. Dünya Savaşı’nda sonra gelişen ve Ordoliberal Ekol diye bilinen öğretinin görüşüydü 
bu (Dullien ve Guerot 2012)

8. Bkz. Reinhart ve Rogoff (2009b). Zamanla, Uluslararası Para Fonu tarafından yapılanlar 
gibi başka çalışmalar, bu eşiğin varlığı üzerine şüphe düşürdü (bkz. Paescatori, Sandri ve 
Simon 2014)

9. Bkz. Alesine ve Ardagan (2010). IMF, bu tür bulguların da genelliğine dair bir eleştiriyle 
karşılık verdi (IMF 2010)

10. Tek bir çözüm mekanizması konusundaki anlaşmaya, daha sonra, Aralık 2013’te ulaşıldı. 
Ama bu da yine yarım yamalaktı: AB bir ara dönem boyunca yine ulusal çözüm mercileri-
ne dayanmaya devam edeceğini bildirdi ve ancak on yıl süren bir geçiş dönemimden sonra 
bu çözüm mekanizmasını tam olarak finanse etmeyi kabul etti. 



En İyi ZamanlarK I S I M  I





Bir elli dörtlük boyu ve yuvarlak suratıyla Charles Ponzi, karşısındakinde 
pek de etkileyici bir izlenim bırakmıyordu. Yirmi bir yaşında İtalya’nın 
Parma kentinden çıkıp ABD’ye gelmiş biri olarak, İngilizce’ye üst sınıf-

lardan Amerikalı bir sermayedar kadar hâkim olduğu da söylenemezdi. Ama o 
çelimsiz endamına rağmen, mali krizler yazınında kapladığı yer büyük olacaktı. 
‘Ponzi Entrikası’, zaman içinde, ‘Greenspan Satım Opsiyonu’ ve ‘Lehman Brot-
hers Anı’ gibi kavramları da gölgede bırakarak, mali istikrarsızlıklar lügatının 
silinmez bir parçası haline gelecekti.

Ponzi, uluslararası posta kuponları piyasasında arbitraj yapmaya yönelik bir 
entrikayla adını duyurdu bir bakıma. Bu mali enstrüman, 1906’da, tesadüfe bakın 
ki, İtalya’da yapılan Universal Postal Union Congress’te (Evrensel Posta Birliği 
Kongresi) imzalanan bir anlaşmayla devreye girmişti. Niyet, alıcıya pul satın alma 
ve bir posta cevabı verme fırsatı sağlayarak, yurtdışına fon göndermek için bir 
araç yaratmaktı.

1906’daki konferans, döviz kurlarının kilitlendiği altın standartı çağında top-
lanmıştı. Bu nedenle de delegelerin altın standartını askıya alarak imzaladıkları 
anlaşma açısından yol açabilecekleri yeni sorunları öngörebilme şansları hiç yok-
tu. Ama I. Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte, hükümetler altın ihracatına 
ambargo koydu. Altını ucuz olduğu yerde satın alıp pahalı olduğu yerde satmak, 
döviz kurlarını dengede tutma mekanizması olmuştu. Altın piyasası işlemlerini 
etkili bir şekilde sekteye uğratan ambargolarla birlikte, para birimleri de birbiri 
ardı sıra dalgalanmaya başladı.

Öngörülemeyen yeni sorunlar arasında posta kuponu anlaşmasıyla ilgili 
olanlar da vardı. ABD, savaş sırasında ve sonrasında para birimi altın karşısında-
ki değerini koruyan tek savaşan devletti. Avrupa para birimleri ise hükümetler  

Yeni Çağ EkonomisiB Ö L Ü M  1
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askeri harcamaları finanse etmek için para basınca, ancak ateşkesle birlikte, o da 
kısmen, tersine çevrilebilen bir trend halinde, dolar karşısında değer kaybetti. 
Sonuç olarak, Avrupa para birimleri kullanılarak yurtdışında satın alınan posta 
cevap kuponlarının ABD’de kendi maliyetlerine göre daha fazla pul satın alması 
mümkün oldu. 1919 yılında bir fırsat kokusu alan Ponzi, iş ortaklarından aldığı 
borç parayı İtalya’daki bağlantılarına gönderdi ve posta cevap kuponları satın 
alarak kendisine, Boston’a aktarmaları talimatını verdi. 

Neden sadece Ponzi’nin bu fırsatı sezebildiği ise, en kibar deyimle, belirsizdir. 
Hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, doyurucu kâr görüntüsü bir yanılsamaydı. 
Ponzi’nin bağlantıları ancak sınırlı sayıda kupon toplayabildi ve o durumda bile 
işlemlerin tamamlanması, bu projeye ayrılan fonların bloke edildiği süre boyun-
ca, zaman aldı.

Oysa zaman, Ponzi’de bol bulunan bir şey değildi çünkü yatırımcılarının  
parasını doksan gün içinde ikiye katlama vaadinde bulunmuştu. Söz konusu 
kâr paylarını ödemek için yeni taahhütlerden elde edilen sermayeyi kullanmak 
zorunda kaldı ve bu dalavereyi motive eden posta kuponu arbitrajı için geri-
de hiç fon bırakmadı. Bu da dolayısıyla, fazladan yatırımcıların cezbedilmesini  
hayati derecede önemli bir hale getirdi ve Ponzi de Securities Exchange Com-
pany (Menkul Değerler Borsa Şirketi) gibi ismi kulağa etkileyici gelen bir firma 
kurdu; bir satıcılar ordusunu işe aldı. Entrika, Ponzi’nin operasyon lehine kamu-
oyu yaratması için kiraladığı bir gazeteci, William McMasters’in Boston Post’da 
kaleme aldığı bir yazının yayınlanmasıyla ifşa oldu ve Ağustos 1920’de çöktü.1

Ponzi’nin yatırımcıların parasını doksan gün içinde iki katına çıkarma sözü-
nün alarm zillerini çaldırmamış olması, yatırımcıların 1920’li yılların baş dön-
dürücü atmosferine yönelik inançsızlığı giderme istekliliklerine dair bir şeyler 
anlatır. Yatırımcıların 2000’li yılların aynı derecede sert koşullarında, Bernie 
Madoff ’un kaydettiği ve yıllar ve yıllar içinde çok az dalgalanan anormal kâra 
arka çıkma konusundaki acizliklerini düşünmemek elde değil.

Hakkında posta dolandırıcılığı suçlamasıyla soruşturma açılan Ponzi, suçunu 
kabul etti ve federal cezaevinde üç buçuk yıl hapse mahkûm edildi. Ama New 
England’daki yatırımcı ortaklar öyle kolay yatışacak gibi değildi. Cezaevindeki 
Ponzi, Massachusetts Eyaleti’nin yirmi iki ayrı hırsızlık suçlamasına maruz kaldı. 
Artık yoksul birisi olan davalı, kendi savunmasını kendisi yaptı; başlangıçta hiç 
de fena gitmedi. Ama davalar birbiri ardı sıra açıldıkça, o da giderek yorgun 
düştü. İlk jürinin suçsuz bulduğu yerde, ikincisi çıkmaza girdi, üçüncüsü ise sa-
nığı suçlu buldu. Kefaletle serbest kalan Ponzi, Florida’nın ücra köşelerine attı 
kendini ve orada takma bir isimle iş yapmaya başladı.

1925’te Florida’da iş yapmak, emlak işine girmek demekti. Ponzi, bu kez 
Jacksonville yakınlarındaki bir parselasyon işinin girişimcisi olarak ortaya çıktı. 
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‘Yakınlarındaki’ ile kastedilen, Ponzi’nin cüce palmiye, yabani ot ve nadiren de 
meşeyle kaplı oldukça geniş bir çalılık alanı imara açma (kelimeyi esnek anla-
mında kullanmamıza izin verilirse) girişimlerinde bulunduğu bölge, şehrin yak-
laşık yüz kilometre batısıydı. Parsellemeden kastedilense mal sahiplerinin kendi 
arsalarını belirlemelerine yardım etmek için araziye kazıklar çakmaktı. Parseller  
yaklaşık dört dönüm başına yirmi üç parsel gibi haris bir ölçekte bir kez kazık-
larla belirlenir belirlenmez, beheri 10 dolardan satışa sunuldu.

Satın alım, ölçüm ve arazinin parselasyonu için gerekli sermaye, Ponzi’nin 
Charpon (Charles Ponzi) Land Corporation isimli firmasının yatırımcıları tara-
fından sağlandı. Sermaye iştirakçilerine altmış gün içinde her 10 dolarlık yatırım 
için 30 dolar, yani daha önceki posta kuponu operasyonunda söz verilenden de 
daha cazip bir gelir vaat edildi. Bu hiç kuşkusuz bir başka piramit dalaveresinden 
başka bir şey değildi: Önceki yatırımcıların parası, yeni yatırımcılara satılan pay-
ların hasılatından elde edilen nakitle ödeniyordu. Bu sahtekârlığın tespit edilmesi 
ya da faillerin kimliğinin ortaya çıkarılması fazla zaman almadı. Ponzi hakkında 
tröstlerle ilgili Florida yasalarını ihlal etmekten soruşturma açıldı, yargılandı ve 
tarafsız jüri tarafından bir kez daha suçlu bulundu.2

———
Ponzi’nin Florida’ya ulaşır ulaşmaz, emlak işinde bir sığınak bulması hiç de 

tesadüf  değildi; Florida, ABD’de eşi benzeri görülmemiş bir gayrimenkul patla-
masının tam ortasındaydı.

Bölge, emlak sektöründeki ani yükseliş ve düşüşleri daha önce de yaşamıştı 
ama onlar ekilebilir arazilerle sınırlıydı. Bu ise kentte, daha doğrusu kenarkentte 
yaşanan ilk emlak patlamasıydı ve otomobil sektörü odaklıydı. Daha fazla Ame-
rikalı, Henry Ford’un Model T’sinde somut örneğini bulan ucuz ve güvenilir ara-
baları edindikçe, kenarkent hayatı da olanaklı bir hale geldi. Ve Florida motorize 
konuklar tarafından giderek daha fazla erişilebilir hale gelince de ılıman iklimi 
ve ucuz arsaları güçlü bir çekim yarattı. 1920-1921 kışında akın eden Kuzeyliler, 
pek de şık olmayan ve bazen geçici ikametgâh olarak da işlev gören ulaşım tarz-
ları nedeniyle  “Teneke Kutu Turistleri’ olarak tanındı.3

Hiç de yabana atılmayacak bir bölümü aynı zamanda otomobil tutkunu da 
olan emlak girişimcileri, bu bağlantıyı fark etmekte gecikmedi. Kardeşiyle birlik-
te Prest-O-Lite Corporation’ı, ardından da henüz palazlanan motorlu taşıt en-
düstrisine asetilen far ve karoser tedariki için Fisher Body’yi kuran Carl Fisher, 
bunun tipik bir örneğiydi. Fisher ilk olarak 1910’da, on beş yaşındaki çiçeği bur-
nunda karısıyla çıktığı balayı (yat gezisi) sırasında, daha sonraları Miami Beach 
olarak bilinegelen yarımadayla karşılaştı. Prest-O-Line’ın Union Carbide’a satı-
lışıyla ilgili görüşmelerin son aşamasında ise Biscayne Koyu üzerinde yarımada 
genişliğinde bir tatil ve emeklilik konutu satın alacak konuma gelmişti.
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Ama emeklilik, henüz sadece otuzlu yaşlarındaki Fisher’e sıkıcı geldi. 1913 
yılında emlak işindeydi; 1915’e gelindiğinde bölgenin başta gelen gayrimenkul 
girişimcisi oldu. İmara açılacak yeterli gayrimenkul kalmadığında Fisher yenile-
rini yarattı. Biscayne Koyu’na dip tarama ekipmanları getirtti; kum pompalayıp 
sahili uzattı. Will Rogers, her zaman olduğu gibi, konuyu çok iyi ifade edecekti: 
“Carl, kumun bir gayrimenkul tabelasını ayakta tutabileceğini keşfetmişti, zaten 
kumdan tüm beklediği de buydu. Carl, müşterilerini okyanusta kürek çektirerek 
bitkin düşürür ve bir ev inşa etmekten hoşlanacakları durgun sularda güzel bir 
yer seçmelerine izin verirdi; hemen ardından da suyun yerine bir ada koyar ve siz 
bir nevi küçük Robinson Crusoe olarak kendi başınıza kalırdınız.”4

Fisher, otomobil ile Forida gayrimenkul sektörü arasındaki bağlantıyı  
güçlendirmek için eyaleti Yukarı Orta Batı’ya bağlayan Dixie otobanının yapımı-
nı teşvik etti. Dixie Otobanı Derneği’ni kurdu. Gazetelere projeyi göklere çıka-
ran makaleler dağıttı. Hem batı hem de doğu kollarını tasarlayarak, rotayı bölme 
peşindeki rakip şehirler arası çatışmaları yatıştırdı. Arzulanan trafik akışını temin 
etmek uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmadı.

Muhakkak ki, Florida gayrimenkul sektöründeki bu yükselişi besleyen başka 
faktörler de vardı. Amerikan ekonomisinin savaş sonrası durgunluktan güçlü 
bir canlanmayla çıkması ve artık kalıcı bir büyüme hızının yakalanabileceğine 
yönelik beklentiler bunlar arasındadır. 1920’li yıllar fabrika tasarımında bir dev-
rime tanıklık ederken, üretim örgütlenmesi de elektrik enerjisinden faydalanmak  
üzere yenilendi. Geleneksel fabrikalar yukarıdan geçen bir kumanda milleri ve 
şasi şebekesi üzerinden dağıtılan buhar enerjisini kullanırdı. Elektrifikasyon, kıs-
mi montajların taşınmasında tepe vinçlerin kurulumunu mümkün kılarak, buhar 
enerjisiyle ilgili bütün bu teçhizatın kaldırılmasına olanak tanıdı. Elektrik aynı 
zamanda işçilerin taşınabilir elektrikli aletler kullanabilmesini ve montaj hattı 
üzerinde serbestçe hareket etmesini de sağladı. Bu durum, tıpkı kullandıkları 
buhar enerjili makine aksamı gibi kendileri de mecazen üretim bölümüne cıva-
talanmış olan önceki meslektaşlarına göre, bu yeni işçilerin üretkenliğini artır-
dı. Elektrik enerjisine geçiş, bu yolla, çalışanların emek girdisinin verimliliğini  
optimize etmek üzere tasarlanmış bilimsel yönetim uygulamalarına, özellikle yö-
netim danışmanı Frederick Winslow Taylor’un süre devinim araştırmaları saye-
sinde, adapte olmalarını sağladı. 

Henry Ford’un, inşaatına 1917’de başlanan Dearborn, Michigan’daki muaz-
zam River Rouge Kompleksi’nde sembolize olan tam potansiyelli montaj hattı, 
şimdi artık gerçekleştirilebilirdi. Daha önce hiçbir şekilde yaşanmamış oranda 
bir üretkenlik artışı garantisi de vaat ediyordu bu. 1922 ile 1929 arasında Gayri-
safi Yurtiçi Hasıla’daki yaklaşık yüzde beş oranındaki yıllık gerçek artış, ABD’nin 
kıyaslanabilir bir dönemde yaşadığı bu en hızlı artış, yukarıda sözü edilen iyimser 
görüşü doğrular gibiydi.
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Verimlilikteki büyümenin hızlanması yalnızca daha yüksek gelir anlamına 
gelmekle kalmayacak ama aynı zamanda finansal varlıklar için de daha yüksek 
fiyatlar demek olacaktı ya da yatırımcılar buna inanmaya sevk edildi. Bir başka 
ifadeyle, gayrimenkul için doğru olan, diğer yatırımlar için de doğruydu. 1920’li 
yıllarda Dow Jones Industrial Average’e (ABD’nin en büyük otuz şirketini içe-
ren en önemli hisse senedi endekslerinden biri) katılan önde gelen şirketler, 
American Telephone and Telegraph, Western Union, International Harvesterve 
Allied Chemical gibileri mesela, bu teknolojik devrimin örnekleridir. Firmaların 
bilişim teknolojileri pazarlamayı öğrenmeleriyle birlikte üretkenlik artışının ivme 
kazandıracağı öne sürülen 2008-09 krizine kadarki hızlı fiyat artışlarıyla bunun 
arasında bariz bir benzerlik vardır. 1920’lerin çok-amaçlı dönüştürücü teknolo-
jisi bilgisayar değil de elektrik olmuş olabilir ama yatırımcı psikolojisi üzerindeki 
etkisi aynıydı.

———
Zamanın para politikaları yangına körükle gitti. 1913’de Federal Reser-

ve System’in (ABD Merkez Bankası, Fed) kuruluşu, ülkenin geleneksel baş  
belası olan konjonktür dalgalanmaları istikrarsızlığının ehlileştirildiğine olan 
inancı pekiştirdi. Fed, önceki yıllarda finans piyasalarını ve ekonomik faaliyetleri 
endişelendiren faiz oranı salınımlarını önlemekle yükümlüydü (Federal Reserve 
Yasası’nın ifadesiyle bir ‘dolaşıma para’ sağlayarak). Bunun başarılma ihtimali 
ölçüsünde de yatırımlar daha güvenli olacak, büyük oyuncuları teşvik edecekti. 
1920’li yıllar ‘Yeni Dönem’ olarak bilinir ve bu adlandırma ülkenin sadece daha 
hızlı bir verimlilik artışı değil ama daha büyük bir ekonomik ve mali istikrar 
da getirecek olan yeni bir döneme girmiş olduğu düşüncesini yansıtır. 2008-09 
krizine yol açan konjonktürel dalgalanmalardaki sözüm ona azalmanın, ‘Büyük 
Yatışma’nın’, bir kopyası sanki.

Her ne kadar Fed yeni politika enstrümanlarından faydalanmada hızlı davran-
mış olsa da, bunları öngörülen şekilde mevzilendirmedi. Kurucuların beklentisi, 
bu yeni merkez bankasının kredi koşullarını iç ticaretin ihtiyaçlarına göre ayarla-
masıydı. Oysa artık Fed, bu kredileri, biraz beklenmedik bir biçimde, aklındaki 
dış koşullara göre ayarlıyordu. 1924’ün ortalarında Federal Reserve bankaları, 
Büyük Britanya’nın altın standartına geri dönmesine yardımcı olmayı düşüne-
rek, ticari bankalara açtıkları kredilere uyguladıkları faiz oranını (yani onların ‘is-
konto oranları’nı) yüzde 4.5’ten 3’e indirdi.5 (Bu dönemde merkez bankalarının 
ekonomiye kredi enjekte etmelerinin başlıca yolu, banka ve firmaların elindeki 
senetleri iskonto etme taahhüdüydü –başka bir ifadeyle bu senetleri, üzerinde 
yazılı değere göre bir iskonto uygulayıp, nakit karşılığı satın almasıydı. İskonto 
ya da Reeskont Oranı terimi buradan gelir.) Britanya, Dünya Savaşı sırasında 
ABD’den daha büyük bir enflasyon yaşamış ve rekabet gücü zarar görmüştü. 


