
İktisat kuramının geçmişine bakış

Bu kitap, Adam Smith’ten John Maynard Keynes’e –aslında David 
Hume’dan Milton Friedman’a– uzanan bir iktisadi düşünce tarihi kitabı; 
ancak bu kitapta tarih belirli bir farklılıkla anlatılıyor. Birincisi iktisadi öğ-
retilerin değil iktisat kuramının tarihi anlatılıyor, yani kitap boyunca konu 
dışı, eğlenceli tarihsel göndermeler ya da renkli biyografik atıflarla sulan-
dırmadan kuramsal analize odaklanılıyor. İkincisi kitap, öğrencileri ilk el-
den büyük iktisatçıların yazdıklarına aşina kılmak amacıyla, ana iktisadi 
metinlerden dokuz tanesine –Smith, Ricardo, Mill, Marx, Marshall, Wi-
cksteed, Wicksell, Walras ve Keynes– yönelik ayrıntılı Okuma Kılavuzları 
içeriyor.

Bu kitap nasıl okunmalı? Bu sorunun yanıtı, kitabın “baştan sona” 
okunması gerektiğidir. Ancak bu yanıt, kitapları şöyle bir karıştırmayı, şu 
ya da bu sayfasını seçip okumayı seven okuru hiçbir zaman tatmin etmeye-
cektir. Bu tür okurlara, argümanın birikimli bir şekilde oluşturulduğunu ve 
sonraki bölümlerin öncekilerde sunulan bilgilerin öğrenildiği varsayımıyla 
yazıldığını hatırlatmak gerek: Kitapta daha önce anlatılanlara dair sayısız 
özet bulunmaktadır, ama yine de hiçbir bölüm bütünüyle bağımsız değildir. 
Kısacası bu kitap hem geçmişin hem de günümüzün iktisadını öğrenmek 
içindir ve iflah olmaz göz atıcının ödeyeceği ağır bir bedel bulunmaktadır.

Beşinci baskı, daha önceki baskılarda yer verilen iktisadın yedi bü-
yük kitabına ilişkin Okuma Kılavuzları’nın yanı sıra Walras’ın Saf İkti-
sadın Öğeleri ve Keynes’in İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi’ne 
dair Okuma Kılavuzları’nı da içeriyor. Smith, Ricardo ve Marx hakkın-
daki bölümlere küçük, ama önemli eklemeler yapıldı. Marjinal verimlilik 
kuramı, genel denge kuramı ve refah iktisadı hakkındaki bölümlerde ise 
büyük değişiklikler gerçekleştirildi. Modern makroiktisadın ele alınışı bü-
yük ölçüde değiştirildi ve İleri Okuma İçin Notlar hem budandı hem de 
güncelleştirildi.





EFİL  YAYINEVİ

İktisat kuramının 
geçmişine bakış

Mark Blaug
Exeter Üniversitesi

Misafir İktisat Profesörü

Çeviri Editörü
Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak

Çeviri
Alper Birdal  

1-11. Bölümler
Fulya Güle  

12-17. Bölümler

Beşinci Baskı



EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Dan. Yat. ve Tic. Ltd. Şti.
Reşit Galip Caddesi 25/4 GOP, Çankaya/Ankara, Türkiye
Tel : (+90) 312 442 52 10
GSM : (+90) 541 232 00 96
Faks : (+90) 312 442 52 12

www.ef i lyayinevi .com

EFİL  YAYINEVİ

İktİsat kuramının geçmİşİne bakış

Genel Yayın Nu.: 172

ISBN: 978-605-4579-40-2 

1. Basım Haziran 2013

EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şti.©2013

Efil©2013

Bu kitabın tüm hakları saklıdır.  
Herhangi bir şekil ya da yöntemle çoğaltılamaz.

Sertif ika Nu.: 12131

Sayfa ve Kapağı Düzenleyen: Türkan Sarı
Baskı ve Cilt: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. 
Tel: (+90) 312 394 55 90  
Sertif ika Nu.: 13987

eCOnOmıC tHeOrY ın retrOsPeCt

Mark Blaug

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, Sao Paulo
Cambridge University Press
The Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK
Cambridge University Press, New York tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yayımlanmıştır.
© Mark Blaug
Tüm  hakkları saklıdır. Yasal istisnalar ve ilgili genel lisans anlaşmalarına tabi olarak 
Cambridge University Press’in yasal izni olmaksızın eserin herhangi bir kısmı çoğaltılamaz.

Birinci baskı : Richard D. Irwin, Inc. 1962
İkinci baskı : Richard D. Irwin, Inc. 1968
Üçüncü baskı : Mark Blaug 1978
Dördüncü baskı : Mark Blaug 1985
Beşinci baskı : Mark Blaug 1996
Tıpkı basım : 1998, 1999, 2002, 2003, 2005, 2006



Oğlum, David Ricardo’ya





 |  vii

Önsöz Beşinci Baskı ................................................................................... xix
Teşekkürler ................................................................................................ xxii
Kitaptaki Sıraya Göre Matematiksel Semboller ...................................... xxiii
Kısaltmalar: Dergiler ve Seçkiler ............................................................ xxvi

 GİRİŞ 
İKTİSAT KURAMI İLERLEME KAYDETTİ Mİ? ........................................ 1
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR.....................................................................11

1. BÖLÜM: ADAM SMITH ÖNCESİ İKTİSAT .......................................... 12
MERKANTİLZM ............................................................................................12
1 Dış ticaret dengesi öğretisi ...................................................................13
2 Sikke akımı mekanizması ....................................................................14
3 Merkantilizmin savunusu .....................................................................17
4 Keynes’in öncüleri mi? ........................................................................18
5 Merkantilist kuramda gerçekçi öğeler ..................................................20
ON SEKİZİNCİ YÜZYILDAKİ ÖNCÜLLER ................................................22
6 Merkantilist ikilem ve paranın miktar teorisi .......................................23
7 Sürünen enflasyon kuramı ...................................................................24
8 Cantillon’un denemesi .........................................................................26
9 Parasal analiz ........................................................................................28
10 Reel faiz oranı ......................................................................................29
FİZYOKRASİ .................................................................................................30
11 Fizyokrasinin anlamı ............................................................................31
12 Tableau Economique ............................................................................32
13 Tek vergi ...............................................................................................35
14 Say Yasası .............................................................................................36
15 Skolastik etkiler: Kısa bir ek ................................................................37
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR.....................................................................39

2. BÖLÜM: ADAM SMITH .......................................................................... 41
1 Adam Smith ve Sanayi Devrimi ..........................................................42
ULUSLARIN ZENGİNLİĞİ İÇİN OKUMA KILAVUZU ..............................44
2 İşbölümü ...............................................................................................44
3 Değer ölçüsü ve değerin kaynağı .........................................................45
4 Üretim maliyeti kuramı ........................................................................46
5 Arzın Belirlediği Fiyatlar .....................................................................47
6 Ücretler .................................................................................................53
7 Kârlar ...................................................................................................56

İÇİNDEKİLER



viii  | İktisat kuramının geçmişine bakış

8 Göreli ücretler ......................................................................................56
9 Rant ......................................................................................................59
10 Toplumsal bir muhasebe birimi ............................................................60
11 Fiyatların eğilimi ..................................................................................64
12 Sermaye ve gelir ...................................................................................64
13 Bankacılık ............................................................................................65
14 Üretken ve üretken olmayan emek .......................................................66
15 Optimum bir yatırım ............................................................................68
16 Sinoptik tarih ........................................................................................69
17 Görünmez el .........................................................................................70
18 Vergilendirme ve kamu borcu ..............................................................72
19 İktisatçı olarak Adam Smith .................................................................73
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR.....................................................................78

3. BÖLÜM: NÜFUS, AZALAN VERİMLER VE RANT ............................. 80
NÜFUS KURAMI .........................................................................................80
1 Nüfus patlaması ....................................................................................81
2 Malthus’un analitik şeması ..................................................................82
3 Kuramın ampirik içeriği .......................................................................83
4 Otomatik denetim mekanizmaları ........................................................87
5 Optimum nüfus ve geçimlik ücret kuramı ...........................................89
6 Günümüzde Malthusçuluk ...................................................................91
AZALAN VERİMLER VE RANT KURAMI .....................................................93
7 Azalan verimler yasası .........................................................................94
8 Diferansiyel rant ...................................................................................97
9 Toprağın alternatif maliyeti ..................................................................98
10 Bir üretim faktörü olarak toprak ........................................................100
11 Tesis değerinin vergilendirilmesi .......................................................101
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................104

4. BÖLÜM: RICARDO’NUN SİSTEMİ .................................................... 105
1 Buğday kârları kuramı veya tahıl modeli ...........................................106
2 Emek değer kuramı ............................................................................110
3 Sermaye maliyetleri ve emek değerleri ..............................................113
4 Ricardo Etkisi .....................................................................................115
5 Değer in değişmeyen ölçüsü ..............................................................116
6 Bölüşümün temel teoremi ..................................................................119
7 Sermaye birikiminin etkisi .................................................................123
8 Göreli payların gösterdiği eğilimler ...................................................124
9 Teknik değişim ...................................................................................128
SİYASAL İKTİSADIN İLKELERİ İÇİN OKUMA KILAVUZU .......................131
10 Değer ..................................................................................................131
11 Göreli ücretler ....................................................................................133
12 Değerin değişmeyen ölçüsü ...............................................................134
13 Arz ve talep ........................................................................................136
14 Sosyal hesaplar ...................................................................................137



İçindekiler  |  ix

15 Ricardo’nun bir emek değer kuramı var mıydı? ................................138
16 Rant ....................................................................................................139
17 Tarımsal iyileştirmeler .......................................................................140
18 Ücretler ...............................................................................................141
19 Kârlar .................................................................................................143
20 Dış ticaret ...........................................................................................147
21 Karşılaştırmalı Maliyet Yasası ...........................................................147
22 Sikkenin doğal dağılımı .....................................................................153
23 Satın alma gücü paritesi kuramı .........................................................155
24 Say Yasası ...........................................................................................156
25 Kötümserlik mi? .................................................................................157
26 Parasal kuram .....................................................................................158
27 Külçeciler Tartışması .........................................................................158
28 Makineler sorunu ...............................................................................161
29 Vergilendirme .....................................................................................163
30 Ricardo’nun bitmeyen etkisi ..............................................................165
31 SRAFFA: Modern bir elbise içindeki Ricardo ...................................167
32 Hala daha modern elbise içindeki Ricardo ........................................174
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................175

5. BÖLÜM: SAY YASASI VE KLASİK PARA KURAMI .......................... 178
SAY’İN MAHREÇLER YASASI ...................................................................178
1 Say Özdeşliği .....................................................................................179
2 Fiyatların belirlenmesi sürecinin iki zıt kutba ayrılması ....................182
3 Say Özdeşliği ve paranın miktar kuramı ............................................184
4 Say Eşitliği .........................................................................................185
5 Klasik metinlerde Say Eşitliği ............................................................186
6 Keynes ve Say Yasası .........................................................................188
7 Doğrudan mekanizma ........................................................................189
8 Dolaylı mekanizma ............................................................................193
9 Tasarruf, yatırım ve istifçilik ..............................................................194
10 Reel faiz oranı ....................................................................................196
11 Zorunlu tasarruf ..................................................................................197
12 Sonuç ..................................................................................................199
MALTHUS’UN AŞIRI BOLLUK KURAMI ..................................................200
13 Malthus’un durumu ............................................................................200
14 Eksik tüketim öğretisi ........................................................................201
15 Üstel büyüme .....................................................................................203
16 Malthus aslında ne söyledi? ...............................................................208
17 Ricardo ve Malthus ............................................................................212
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................213

6. BÖLÜM: JOHN STUART MILL ............................................................ 215
POLİTİK İKTİSADIN İLKELERİ’Nİ OKUMA KILAVUZU ...........................216
1 Üretim ve bölüşüm yasaları ...............................................................216
2 Üretken emek öğretisi ........................................................................218



x  | İktisat kuramının geçmişine bakış

3 Sermaye kuramı .................................................................................219
4 Ücret fonu öğretisi .............................................................................223
5 Gelişme İktisat ve senkronizasyon iktisadı ........................................225
6 Makineler sorunu ...............................................................................226
7 Üretim faktörlerinin büyüme oranı ....................................................228
8 Sosyalizm ...........................................................................................229
9 Gelenek ve bölüşüm yasaları .............................................................230
10 Bölüşümden alınan paylar ..................................................................230
11 Perhize dayalı faiz kuramı ..................................................................232
12 Değer kuramı ......................................................................................235
13 Paranın miktar kuramı ........................................................................238
14 Enflasyon ...........................................................................................240
15 Ödünç verilebilir fonlar kuramı .........................................................241
16 Say Yasası ...........................................................................................241
17 Para-bankacılık tartışması ..................................................................242
18 Reel para öğretisi ...............................................................................244
19 Mill’in parasal yönetim konusundaki konumu ..................................245
20 Uluslararası değer kuramı ..................................................................246
21 Uluslararası ücret ve fiyat düzeyleri ..................................................250
22 Hume Yasası .......................................................................................251
23 Transfer ödemeleri .............................................................................252
24 Artık için hava deliği öğretisi .............................................................252
25 Uluslararası ticaret kuramının temeli .................................................253
26 Statik ve dinamik ...............................................................................255
27 Azalan kâr oranı .................................................................................255
28 Durağan durum ..................................................................................257
29 Vergilendirme .....................................................................................258
30 Vergi yükü ..........................................................................................258
31 Kamu borcu ........................................................................................259
32 Devletin kapsamı ................................................................................259
33 Klasik iktisatta eğitim ........................................................................260
34 Klasik iktisatçılar ve Fabrika Yasaları ................................................262
35 Bir iktisatçı olarak John Stuart Mill ...................................................265
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................267

7. BÖLÜM: MARKSİST İKTİSAT ............................................................... 269
1 Terminoloji .........................................................................................270
2 Değer ve artık değer ...........................................................................271
3 Büyük çelişki ......................................................................................273
4 Dönüşüm problemi .............................................................................274
5 Dönüşüm problemine getirilen çözümler ...........................................276
6 Tarihsel dönüşüm ...............................................................................280
7 Değer kaç para eder? ..........................................................................284
8 Emek değer kuramının Marksist savunusu ........................................285
9 Kazanılmamış gelir olarak kâr ...........................................................287
10 Marx ve Böhm-Bawerk ......................................................................290
11 Artık değer ve iktisadi artık ...............................................................291



İçindekiler  |  xi

12 Kapitalizmin hareket yasaları .............................................................295
13 Azalan kâr oranı yasası ......................................................................296
14 Verilere göz atmak .............................................................................301
15 Sermaye tasarrufu sağlayan yenilikler ...............................................301
16 Yeniden üretim şeması .......................................................................302
17 İş çevrimleri .......................................................................................305
18 Yatırım fonksiyonu .............................................................................306
19 Emek tasarrufu eğilimi efsanesi .........................................................308
20 İşçi sınıfının yoksullaşması ................................................................311
21 İktisadi emperyalizm ..........................................................................314
22 Kurumsal varsayımların rolü .............................................................317
KAPİTAL İÇİN OKUMA KILAVUZU .........................................................319
23 Değer ..................................................................................................320
24 Toplumsal olarak gerekli emek ..........................................................321
25 Meta fetişizmi ....................................................................................322
26 Para kuramı ........................................................................................323
27 Artık değer .........................................................................................324
28 Fabrika Yasaları ..................................................................................325
29 Marx’ın tarihsel malzemeyi kullanımı ...............................................326
30 İşbölümü ve makineler .......................................................................327
31 Artık değer ve emeğin üretkenliği .....................................................328
32 Sermaye birikimi ................................................................................329
33 Mutlak ve göreli yoksullaşma ............................................................330
34 İlkel birikim ........................................................................................331
35 Bölüşümün maliyetleri .......................................................................331
36 Sermayenin devir hızı ........................................................................333
37 Yeniden üretim şeması .......................................................................334
38 Bir kez daha büyük çelişki .................................................................334
39 Dönüşüm problemi .............................................................................335
40 Azalan kâr oranı yasası ......................................................................337
41 Sermaye tasarrufu sağlayan yenilikler ...............................................339
42 Dış ticaret ...........................................................................................340
43 İş çevrimleri .......................................................................................340
44 Para ve faiz .........................................................................................341
45 Rant kuramı ........................................................................................343
46 Bir iktisatçı olarak Marx ....................................................................344
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................346

8. BÖLÜM: MARJİNAL DEVRİM ............................................................. 348
MARJİNAL FAYDANIN DOĞUŞU: MUTLAKÇI BİR YORUM MU, 
RÖLATİVİST BİR YORUM MU? ................................................................348
1 Yeni bir kopuş ....................................................................................349
2 Maksimizasyon ilkesi .........................................................................351
3 Değer ve bölüşüm ..............................................................................353
4 Marjinal fayda kuramının doğuşu ......................................................355
5 Çoklu bir keşif mi? .............................................................................360



xii  | İktisat kuramının geçmişine bakış

6 Bir devrim ne zaman Devrim olur? ....................................................363
7 Ağır ve çetin mücadele ......................................................................366
JEVONS .....................................................................................................368
8 Değişim kuramı ..................................................................................369
9 İki taraflı ve rekabete dayalı değişim .................................................370
10 Zincir ..................................................................................................372
11 Emeğin olumsuz faydası ....................................................................373
12 Negatif ve pozitif eğimli emek arzı eğrileri .......................................375
13 Sermaye kuramı .................................................................................376
DİĞER ÖNCÜLER .....................................................................................378
14 Kâr maksimizasyonu üzerine Cournot ...............................................378
15 Düopol kuramı ...................................................................................379
16 Dupuit ve Fransız mühendislik geleneği ............................................381
17 Thünen’in marjinal üretkenlik kuramı ...............................................384
18 Gossen’in ikinci yasası .......................................................................388
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................388

9. BÖLÜM: MARSHALLCI İKTİSAT: FAYDA VE TALEP ....................... 391
FAYDA KURAMI.........................................................................................391
1 Faydanın ölçülebilirliği ......................................................................392
2 Faydanın işlevsel açıdan ölçülmesi ....................................................394
3 Bernoulli hipotezi ...............................................................................397
4 Kumar ve sigorta ................................................................................399
5 Bernoulli hipotezi ve kademeli vergi .................................................402
6 Talep eğrilerinin türetilmesi ...............................................................404
7 Paranın marjinal faydasının sabit olması ...........................................407
8 Konunun yeniden tarif edilmesi .........................................................408
9 Kayıtsızlık eğrisi yaklaşımı ................................................................411
10 Açıklanmış tercihler yaklaşımı ..........................................................417
11 Marshallcı talep eğrileri .....................................................................419
12 Öznel değer kuramının konumu .........................................................422
REFAH İKTİSADI ........................................................................................426
13 Tüketici artığı .....................................................................................426
14 Sorunun yeniden ortaya konuluşu ......................................................429
15 Dört farklı tüketici artığı ....................................................................433
16 Vergi-ikramiye analizi ........................................................................435
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................441

10. BÖLÜM: MARSHALLCI İKTİSAT: MALİYET VE ARZ ....................... 443
1 Kısa dönem ........................................................................................444
2 Rant benzeri .......................................................................................448
3 Uzun dönem .......................................................................................449
4 Dışsal ekonomiler ..............................................................................454
5 Dışsal ekonomiler nedir? ...................................................................457
6 Üretici artığı .......................................................................................459



İçindekiler  |  xiii

7 Asimetrik refah etkisi .........................................................................465
8 Temsili firma ......................................................................................467
9 Tekelci rekabet ...................................................................................469
İKTİSADIN İLKELERİ İÇİN OKUMA KILAVUZU ......................................474
10 Giriş ....................................................................................................475
11 Kapsam, içerik ve yöntem ..................................................................475
12 İhtiyaçlar ve eylemler .........................................................................476
13 Marjinal fayda ....................................................................................477
14 Tüketici talebi ....................................................................................477
15 Tüketici artığı .....................................................................................479
16 Azalan verimler yasası .......................................................................480
17 Nüfus artışı .........................................................................................481
18 Sermaye artışı .....................................................................................482
19 İşbölümü ya da sınai organizasyon ....................................................482
20 Arz-talep dengesi ...............................................................................484
21 Kararlılık koşulları .............................................................................485
22 Kısa dönem ve uzun dönem ...............................................................490
23 Bağlı ve bileşik arz ve talep ...............................................................491
24 Marjinal net ürün ................................................................................492
25 Rant ve rant benzeri ...........................................................................492
26 Artan verimler ....................................................................................493
27 Özel harcamalar eğrisi .......................................................................494
28 Vergi-prim analizi...............................................................................496
29 Tekel kuramı.......................................................................................496
30 Bölüşümün marjinal üretkenlik kuramı .............................................497
31 Üretken Eyleyen (karar birimi) arzı ...................................................498
32 Emeğin özgünlükleri ..........................................................................499
33 Faiz kuramı ........................................................................................501
34 Kâr kuramı .........................................................................................502
35 Rant kuramı ........................................................................................502
36 İktisadi ilerlemenin gelişimi ...............................................................503
37 Marshall’ın katkısının büyüklüğü ......................................................503
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................505

11. BÖLÜM: MARJİNAL VERİMLİLİK VE FAKTÖR FİYATLARI ............ 506
ÜRETİM FAKTÖRLERİ TALEBİ ...................................................................506
1 Marjinal verimlilik kuramı .................................................................507
2 Normatif çıkarımlar ............................................................................508
3 Sömürü ...............................................................................................510
4 Sürekli ikame mümkün mü? ..............................................................512
5 İsnat kuramı ........................................................................................512
6 Doğrusal programlama .......................................................................513
7 Hobson’un itirazı ................................................................................519
8 Yüksek ücret ekonomisi kuramı ........................................................520
9 Marjinal verimlilik kuramının mevcut durumu .................................522
DOĞRUSAL OLARAK TÜRDEŞ ÜRETİM FONKSİYONLARI .................524



xiv  | İktisat kuramının geçmişine bakış

10 Ürünün tükenmesi ..............................................................................525
11 Doğrusal olarak türedeş üretim fonksiyonlarının formel özellikleri ..529
12 Doğrusal olarak türdeş üretim fonksiyonlarının iktisadi anlamı ........538
OPTİMUM FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ.............................................................540
13 Ürünün tüketilmesine ilişkin Wicksell’in ispatı .................................541
14 Bölünemezlik tezi ..............................................................................542
15 Ölçeğe göre değişken getirinin hakiki biçimi ....................................544
16 Yönetime bağlı negatif ekonomiler ....................................................545
17 Firmaların büyümesi ..........................................................................545
KÂR KURAMI .............................................................................................546
18 Katıksız kârın anlamı .........................................................................547
19 Bir üretim faktörü olarak girişimci ....................................................547
20 Girişimcilik kavramının tarihi ............................................................549
21 Belirsizliğe katlanmanın getirisi olarak kâr .......................................552
22 Yeniliğin getirisi olarak kâr ................................................................554
23 Arbitrajın getirisi olarak kâr ...............................................................555
TOPLAM ÜRETİM FONKSİYONLARI ......................................................556
24 Mikro üretim fonksiyonları kavramı ..................................................558
25 Toplulaştırma sorunu ..........................................................................561
26 Sermayenin ölçümü ............................................................................564
TEKNİK DEĞİŞİM VE ÜRETİM SÜRECİ YENİLİKLERİ .............................565
27 Sınıflandırma ......................................................................................567
28 Teknik değişimin otomasyona eğilimi ...............................................572
29 Teşvik mekanizması ...........................................................................577
30 Teknik değişimin ihmal edilmesi .......................................................580
31 Bir kez daha marjinal üretkenlik ........................................................581
POLİTİK İKTİSADIN ORTAK AKLI İÇİN OKUMA KILAVUZU ................583
32 Tüketici davranışı ...............................................................................584
33 Maksimandın içeriği ..........................................................................585
34 Fiyat teşekkülü ...................................................................................586
35 Ters talep olarak arz ...........................................................................586
36 Alternatif maliyetler öğretisi ..............................................................587
37 Alternatif maliyetler ve faktör fiyatları ..............................................589
38 Bölüşüm .............................................................................................591
39 Verimler yasası ...................................................................................592
40 Rant yasası .........................................................................................593
41 Uygulamalı iktisat ..............................................................................593
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................594

12. BÖLÜM: AVUSTURYA SERMAYE VE FAİZ TEORİSİ .................597
BÖHM-BAWERK’İN FAİZ TEORİSİ ..........................................................597
1 Daha büyük dolambaçlılık verimliliği ...............................................598
2 Faiz için üç neden ..............................................................................599
3 İlk neden .............................................................................................600
4 İkinci neden ........................................................................................602



İçindekiler  |  xv

5 Üçüncü neden .....................................................................................604
6 Üç nedenin etkileşimi .........................................................................605
7 Faizin belirlenmesi .............................................................................606
ORTALAMA ÜRETİM DÖNEMİ ................................................................608
8 Böhm-Bawerk modeli ........................................................................609
9 Ortalama döneminin tanımlanması ....................................................613
10 Ortalama döneminin hesaplanması ....................................................615
11 Ortalama dönem sonsuz uzunlukta mı? .............................................618
12 Ortalama üretim döneminden vazgeçme ............................................619
13 Üretim ve tüketimin uyumlaştırması ..................................................620
14 Ortalama süre ve sermaye-çıktı oranı ................................................623
DEĞİŞTİRME TEOREMİ ............................................................................625
15 Çiftli değiştirme .................................................................................625
16 Birçok ürün- bir teknik basitleştirmesi ...............................................627
17 Değiştirmenin olması muhtemel mi? .................................................629
18 Son durum incelemesi ........................................................................631
FISHER’IN FAİZ TEORİSİ ..........................................................................632
19 Gönüllülük ve fırsat ...........................................................................632
20 Maliyet üzerinden getiri oranı ............................................................633
21 Şematik anlatım ..................................................................................635
22 Şemanın bazı kullanımları .................................................................638
23 Yatırım kararları teorisi ......................................................................639
24 Reel ve parasal faiz oranı ...................................................................641
25 Dinamik bir ekonomide reel faiz .......................................................644
26 Parasal teorilere karşı reel teoriler .....................................................645
RICARDO ETKİSİ .......................................................................................646
27 Akordeon etkisi ..................................................................................647
28 Etkinin gösterilmesi ...........................................................................647
29 Sermaye kısıtlamasının anlamı ..........................................................651
30 Sonuç ..................................................................................................653
31 Parasal ve reel ücretler .......................................................................653
OKUYUCU İÇİN POLİTİK EKONOMİ ÜZERİNE  
DERSLERİ KLAVUZU, CİLT I .....................................................................654
32 Fayda ve değer ...................................................................................655
33 Refah ekonomisi ................................................................................657
34 Eksik rekabet ......................................................................................657
35 Üretim ve dağıtım ..............................................................................658
36 Sermaye ..............................................................................................660
37 Sermaye yapısı ...................................................................................663
38 Böhm-Bawerk’in faiz teorisi ..............................................................664
39 Optimum stoklama dönemi ................................................................665
40 Sermaye değeri ...................................................................................667
41 Wicksell Etkisi ...................................................................................670
42 Sermaye tanımları ..............................................................................671
43 Sermaye birikimi ................................................................................673



xvi  | İktisat kuramının geçmişine bakış

44 Cassel’in sosyal ekonomi teorisi ........................................................673
45 Dayanıklı sermaye malları .................................................................673
46 Bir iktisatçı olarak Wicksell ...............................................................675
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................676

13. BÖLÜM: GENEL DENGE VE REFAH EKONOMİSİ ........................ 678
WALRASYAN GENEL DENGE .................................................................678
1 Genel denge anlayışı ..........................................................................679
2 Walrasyan sistem ................................................................................680
3 Genel dengenin varlığı .......................................................................681
4 İstikrar ve kararlılık ............................................................................684
5 Genel denge teorisinin düşüşü ve yükselişi .......................................687
OKUYUCU İÇİN SAF EKONOMİ ELEMENTLERİ KLAVUZU ................688
6 Dördüncü baskının önsözü .................................................................689
7 Temel terimlerin tanımı ......................................................................690
8 Çift yönlü değişim ..............................................................................690
9 Çok taraflı değişim .............................................................................691
10 Üretim teorisi .....................................................................................693
11 Sermaye oluşumu teorisi ....................................................................694
12 Sermaye oluşumu mu yoksa sermaye birikimi mi? ...........................695
13 Parasal teori ........................................................................................698
14 Marjinal verimlilik teorisi ..................................................................699
15 Tekel ve vergileme .............................................................................700
16 Walras’ın katkısının değerlendirilmesi ..............................................701
PARETO’NUN REFAH EKONOMİSİ ........................................................703
17 İdeal değişim koşulları .......................................................................704
18 Bir Pareto optimumu ..........................................................................707
19 Scitovsky ikili kriteri ..........................................................................708
20 Son dönem refah ekonomisi ...............................................................709
21 Marjinal koşullar ................................................................................711
22 Tam rekabetin optimum özellikleri ....................................................714
23 Pazar dışı bağımlılık ...........................................................................714
24 Kamu malları ......................................................................................715
25 Pigovyan refah ekonomisi ..................................................................717
26 İkinci-en iyi çözümleri .......................................................................721
27 Marjinal maliyet fiyatlandırması ........................................................722
28 Unutulmuş İlke ...................................................................................726
29 Maliyet-fayda analizi .........................................................................728
30 Etkinlik ve eşitlik arasındaki çatışmaya geri dönüş ...........................729
31 Nihai-durum olarak rekabet ve süreç olarak rekabet .........................731
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................733

14. BÖLÜM: MEKANSAL EKONOMİ VE KLASİK  
KURULUŞ TEORİSİ YERİ ...................................................................... 735
1 İzole edilmiş devlet ............................................................................736
2 Kira teorisi ..........................................................................................737



İçindekiler  |  xvii

3 Yine Thünen problemi........................................................................738
4 Halka teorisi .......................................................................................740
5 Endüstri tesisi kuruluş yeri teorisi ......................................................743
6 Üç-nokta problemi .............................................................................743
7 Satış bölgeleri .....................................................................................745
8 Kuruluş yeri teorisindeki yeni gelişmeler ..........................................746
9 Weber’in endüstriyel mekan teorisi ...................................................747
10 Pazar yeri analizi ................................................................................749
11 Isard’ın genel denge teorisi ................................................................751
12 Doğrusal taşıma fonksiyonları ...........................................................751
13 Klasik kuruluş yeri teorisinden geriye ne kaldı? ................................752
14 Kuruluş yeri teorisi yok sayılmaya devam etti ...................................753
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................754

15. BÖLÜM: NEO-KLASİK PARA, FAİZ VE FİYAT TEORİSİ ................ 755
1 Paranın miktarı teorisi nedir? .............................................................756
2 Fisher ve Marshall ..............................................................................759
3 Wicksell’in dolaylı mekanizmayı iyileştirmesi ..................................761
4 Birikimsel süreç .................................................................................763
5 Parasal denge ......................................................................................764
6 Tasarruf-yatırım kavramları ...............................................................765
7 Fiyat istikrarı ......................................................................................766
8 Beklentiler ..........................................................................................769
9 Keynes ve Wicksell ............................................................................770
10 Keynes sonrası para talebi ..................................................................771
OKUYUCU İÇİN WICKSELL’İN EKONOMİ DERSLERİ  
CİLT II KİTABININ KLAVUZU ...................................................................773
11 Paranın Dolanım Hızı .........................................................................774
12 Para talep eğrisi ..................................................................................775
13 Doğrudan ve dolaylı mekanizmalar ...................................................776
14 İki oran ...............................................................................................777
15 İktisadi dalgalanmalar ........................................................................778
16 Para reformu .......................................................................................778
17 Para arzı dışsal mıdır? ........................................................................779
18 Para talebi sabit midir? .......................................................................784
19 Para nötr müdür? ................................................................................785
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................787

16. BÖLÜM: MAKROEKONOMİ ............................................................... 788
KEYNESYEN SİSTEM ................................................................................788
1 Keynesyen Devrim .............................................................................789
2 Neden başarılı oldu? ...........................................................................790
3 Başarı hikayesinde öne çıkan unsurlar ...............................................793
4 Keynes’in başlıca yeni öngörüleri ......................................................796
5 Diğer Keynesyen öngörüler ...............................................................798



xviii  | İktisat kuramının geçmişine bakış

OKUYUCU İÇİN GENEL TEORİ: İSTİHDAM, FAİZ VE  
PARANIN GENEL TEORİSİ KİTABININ KLAVUZU .................................800
6 Önsöz .................................................................................................800
7 Klasik ekonominin esasları ................................................................801
8 Efektif talep ilkesi ..............................................................................802
9 Terimlerin tanımları ...........................................................................803
10 Tüketim eğilimi ..................................................................................804
11 Yatırım teşviki ....................................................................................805
12 Faiz oranı ............................................................................................807
13 Sermaye, faiz ve paranın özellikleri ...................................................808
14 Yeniden Genel Teori ...........................................................................809
15 Parasal ücretler ve fiyatlar ..................................................................810
16 Pigou’yu savunma ..............................................................................812
17 Toplam arz eğrisi ................................................................................815
18 Genel Teori’de sonradan akla gelen fikirler .......................................816
19 Keynes ne demek istedi? ....................................................................818
20 IS-LM okuması ..................................................................................820
21 Dinamik okumalar ..............................................................................821
22 Yeniden Keynes okuması ...................................................................825
23 Keynes’in iktisada katkıları ...............................................................827
KEYNES’DEN BERİ MAKROEKONOMİ ..................................................829
24 Phillips eğrisi ......................................................................................829
25 Doğal işsizlik oranı ............................................................................832
26 Beklentiler nasıl oluşur ......................................................................835
27 Rasyonel beklentiler ...........................................................................838
28 Reel konjonktür dalgalanması teorisine karşı neo-Keynesyenizm ....840
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................842

17. BÖLÜM: METODOLOJİK BİR İLAVE ................................................. 844
1 Klasik ekonomide yanlışlanabilirlik ..................................................845
2 Neo-klasik ekonomide yanlışlanabilirlik ...........................................847
3 İktisatta yanlışlanabilirlik ölçütünün sınırları ....................................850
4 Değer yargılarının özü........................................................................855
5 Amerikan kurumsalcılığı ....................................................................857
6 Neden iktisat teorisi tarihiyle uğraşıyoruz? .......................................861
İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR...................................................................862

Dizin ................................................................................................................. 863



 |  xix

ÖNSÖZ

Beşinci Baskı
Elinizdeki kitap, ilk basımı otuzu yıldan uzun bir süre önce yapılmış bir 

kitabın beşinci baskısıdır. Neden bir iktisadi düşünce tarihi kitabının yeni 
bir basımı yapılsın ki? İktisadi düşünce tarihinin, makroiktisat ya da en-
düstriyel organizasyon gibi yeni bilgi birikiminin ders kitaplarının düzenli 
olarak güncelleştirilmesini gerektirdiği bir alan olmadığı konusunda şüp-
he var mı? Geçmişin büyük düşünürlerinin yorumlanmasının uzun zaman 
önce somut olarak tamamlanmış olduğuna kuşku var mı?

Böyle bir soru sormak iktisadi düşünce tarihinin yalnızca antikacılık-
tan ibaret olduğunu, unutulmuş el yazmalarının keşfedilmesiyle veya daha 
önce ihmal edilmiş çalışmaların yeniden yorumlanmasıyla mevcut yorum-
lar külliyatına yeni bir şeyler eklenebileceğini düşünmek anlamına gelir. 
Ancak tam tersine, modern iktisadın neredeyse tüm alanlarında gerçekle-
şen her türlü yeni gelişme bizi iktisadın tarihindeki daha eski, tanıdık bir 
metin üzerine düşünmeye ya da geçmişin büyük düşünürlerinin gerçekten 
ne kastettikleri üzerinde kafa yormaya yöneltmek durumundadır.

Doğu Avrupa’da komünizmin çöküşü Marx’ı yeniden okumamıza ne-
den oluyor ve 1930’ların sosyalist hesaplama tartışmasına yeni bir ışık tu-
tuyor. 1960’larda kamu tercihi iktisadının ortaya çıkışı bize Adam Smith’in 
Ulusların Zenginliği’nde mevcut olan politik iktisadının onun takipçileri 
tarafından ne denli ihmal edilmiş olduğunu hatırlatıyor. Benzer şekilde 
modern Avusturya iktisadında girişimcilik ve rekabet süreci üzerine ya-
pılan vurgular, modern iktisadın statik denge kuramıyla ilgili takıntısının 
ne kadar pahalıya patladığı üzerinde düşünmemizi sağlıyor. İktisat tarihi 
yüzlerce farklı biçimde modern iktisatta ortaya çıkan her yeni akıma tepki 
veriyor, dahası onlar üzerine etkide bulunuyor. Kısacası bu baskı (ya da 
başka herhangi bir baskı) geçmişin iktisadi fikirlerinin anlam ve önemi 
konusunda son söz olmayacaktır.
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Bu kitabın ilk baskısı iktisadi düşünce tarihinin incelenmesinde taban 
tabana zıt iki bakış açısına –görecelik ve mutlakçılık– hakkında bir anla-
tımla başlıyor ve programlı bir biçimde ikinci görüş üzerinde ısrar edi-
yordu. Aradan geçen zaman içerisinde hem bu iki bakış açısı arasındaki 
tercih hakkında hem de bu tercihi ifade etmek üzere kullandığım terimler 
hakkında yeniden düşündüm. Sonuç olarak “görecelik” ve “mutlakçılık”, 
“tarihsel yeniden yapılandırma” ve “rasyonel yeniden yapılandırma” halini 
aldılar ve artık her iki görüşte de değerli taraflar görüyorum. Bu yaklaşım, 
beşinci baskıda görüleceği üzere, iktisadi düşünceler tarihindeki pek çok 
tartışmalı konunun ele alınmasında değişiklikler yapmama sebep oldu.

Bu baskıda, büyük iktisatçıların kendilerinin kuvvetli ve zayıf tarafla-
rına bakışımı yansıtan başka farklılıklar da bulunuyor. M. S. üçüncü yüz-
yılda yaşamış bir Yunanlı şair olan Archilochus, “tilki pek çok şey bilir, 
ama kirpi kocaman tek bir şey bilir” demiş. Isaiah Berlin bir defasında 
bu sözlere, tek bir amacı olan ve dar bir çerçeveye odaklanan düşünürleri 
karmaşık ve çok yönlü düşünürlerden ayırmak üzere atıfta bulunmuştu. Bu 
ayrımı geçmişin büyük iktisatçılarına uyguladığımızda, Adam Smith, John 
Stuart Mill ve Alfred Marshall’ın birer tilki olduklarının açık olduğunu, as-
lında Marshall’ın tilkilerin en mükemmel örneği olduğunu görürüz. Ricar-
do ise her yönden bir kirpidir; Jevons, Walras, Böhm-Bawerk ve Wicksell 
de öyle. Geriye önceleri bir tilki olup sonradan kirpiye dönüşen Keynes 
ve bütün büyük iktisatçılar arasında zaman zaman tilki zaman zaman da 
kirpi olmayı başarabilen tek örnek olan Marx kalıyor. Eskiden kirpilere 
bayılırdım, ama bunlar “my salad days, when I was green in judgement”. 
Şimdi tilkileri tercih ediyorum –Smith’i Ricardo’ya, Mill’i Senior’a, Mar-
shall’i Walras’a– ve bu tercihimi bir dizi yeniden değerlendirme izledi ki 
bu, neredeyse yeni bir kitap yazmayı gerektirecekti. Ancak sanıyorum bu 
cazibeye karşı başarılı bir şekilde direnebildim.

Öyleyse beşinci baskıda hangi somut değişiklikler yapıldı? İkincil kay-
naklar yerine birincil kaynakların incelenmesini teşvik etmek gayretiyle 
iktisadın yedi büyük klasiğine dair Okuma Kılavuzlarının tamamını ko-
rudum ve bunlara Walras’ın Saf İktisadın Öğeleri’ne yönelik bir kılavuz-
la –çünkü çok az modern iktisatçı çağdaş genel denge kuramının Léon 
Walras’tan ziyade John Hicks’e çok şey borçlu olduğunun farkında değil– 
Keynes’in İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi’ne yönelik bir başka 
kılavuz –çünkü herkes Keynes’in ne dediğini bildiğini düşünüyor, ama ar-
tık onu okuyan yok– ekledim. 12. bölümde Avusturya iş çevrimi kuramı 
daha geniş bir biçimde ele alındı, çünkü bu ekol 1930’larda Keynes’in ana 
rakibiydi. Neoklasik para, faiz ve fiyat teorisi hakkındaki 15. bölüm hem 
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gözden geçirildi hem de uzatıldı, ancak en kapsamlı yeniden yazım, son-
dan bir önceki bölüm, yani makroiktisat için yapıldı.

Bu fazla uzun kitabı kısaltmaya çalıştım; bunun yollarından bir tanesi 
İleri Okuma İçin Notlar’ı en temel notlara indirgemek olabilirdi. Bu kitabı 
1962’de yazdığımda, az sayıda iktisadi düşünce tarihi bibliyografyası vardı 
ve her bölümün sonunda verdiğim geniş “İleri okuma için notlar”ın gerçek 
bir ihtiyacı karşıladığı söylenebilirdi. Ancak aradan geçen zaman içinde H. 
W. Spiegel, İktisadi Düşüncenin Gelişimi’ne (3. baskı, 1991), benim atıfta 
bulunduğum hemen her şeyi ve daha fazlasını içeren 160 sayfalık bir bibli-
yografya ekleyerek beni solladı. Ayrıca J. H. Wood; Smith, Ricardo, Malt-
hus, Mill, Marx, Jevons, Walras, Marshall, Hayek, Schumpeter, Wicksell, 
Veblen ve Keynes’in yeniden basılmış makalelerinden oluşan, ciltlerce 
uzunlukta bir antoloji olan Önde Gelen İktisatçıların Önemli Değerlendir-
meleri başlıklı diziyi derledi ve ben de bunu tamamlayan, geçmişin önemli 
ve önemsiz iktisatçılarının yorumlarını içeren 46 ciltlik bir dizi yayımla-
dım. Kısacası ikincil kaynaklardan daha fazlasını okumak isteyen ortala-
ma bir okur bunları nereden bulacağı konusunda ne yapacağını bilmemek 
durumunda değil ve bütün bunlar kısaltılmış bibliyografik kılavuzlarla yer 
harcamayı gereksiz kılıyor. Yine de, sırf ödünç aldığım (ya da çaldığım) fi-
kirleri belirtmek ve bazen de benimkiyle taban tabana zıt yorumlara işaret 
etmek için “İleri Okuma İçin Notları” bütünüyle çıkartmadım.

Müsveddeleri özverili bir biçimde temize geçtiği için Elke Kohler’e ve 
bu yeni baskının hazırlanmasında gösterdikleri yardımdan dolayı Exeter 
Üniversitesi İktisat Bölümü’ne teşekkür etmek isterim. Roger Backhouse 
da yeni 16. bölüm hakkında değerleri yorumlarını esirgemedi.

Mark Blaug
Exeter, Devon

Eylül 1995
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Birinci baskı için teşekkürler (1962)
Müsveddelerin bazı bölümlerini okuyan ve pek çok faydalı öneride bulunan 

H. Barkai, B. Balassa, W. Fellner, T. W. Hutchinson, R. L. Meek ve G. Shep-
herd’e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca zaman zaman dönüp dolaşıp yeniden 
takıldığım bazı konulardan vazgeçmemi sağlayan, sayıları burada tek tek ana-
mayacağım kadar çok olan yüksek lisans öğrencilerime şükranlarımı sunarım. 
Bir de biçime ilişkin iyileştirmeleri için Margaret Lord’a ve müsveddelerin et-
kin bir şekilde temize çekilmesinden dolayı Ann Granger’a teşekkür ederim.

Bana kendileri tarafından basılan eserlerden alıntı yapma izni veren şu yayı-
nevlerine minnettarım: Harper and Brothers – J. Viner, Studies in the Theory of 
International Trade (Uluslararası Ticaret Kuramı İncelemeleri), telif 1937; Uni-
versity of Chicago Press – Adam Smith, 1776-1926, der. J. M. Clark ve diperleri, 
telif 1928, Chicago Üniversitesi ve G. J. Stigler, “The Development of Utility The-
ory, II” (“Fayda Kuramının Gelişimi, II”), Journal of Political Economy, Ekim 
1950; Harcourt, Brace and World – J. M. Keynes, The Economic Consequences 
of Peace (Barışın İktisadi Sonuçları), telif 1919; Review of Economic Studies – 
O. Lange, “Marxian Economics and the Modern Economic Theory” (“Marksist 
İktisat ve Modern İktisat Kuramı”), Review of Economic Studies, Haziran 1935; 
The Macmillan Company – A. Marshall, The Principles of Economics (İktisadın 
İlkeleri), telif 1930 ve K. Wicksell, Lectures in Political Economy (Siyasal İktisat 
Dersleri), telif 1934; ve Routledge ve Kegan Paul – P. Wicksteed, The Common 
Sense of Political Economy (Politik İktisadın Sağduyusu), telif 1934.

İkinci baskı için teşekkürler (1968)
Kitabın gözden geçirilmesinde yardımı olan önerileri için K. Kubota, E. 

Kuska ve R. M. Olsen’e teşekkür etmek isterim. Müsveddelerin tamamını in-
safsızca taradıkları için Ruth Towse ve Maureen Woodhall’a özellikle müteşek-
kirim: İşe başladıklarında arkadaştık ve şaşırtıcı bir biçimde, işi bitirdiklerinde 
halen arkadaş olmaya devam ediyorduk.

Üçüncü baskı için teşekkürler (1978)
Yıllar içinde çeşitli okurlardan talep edilmemiş, ama memnuniyetle kar-

şıladığım tepkiler aldım. Bunlardan bazıları hatalara, basım yanlışlarına ve 
metindeki açık yanlışlara işaret ediyordu. Bu okurlarımın bütününün burada 
ismini anmam mümkün değil, ancak bir önceki baskının dikkatli okuması için 
D. Hamblin’e ve bu basım için benzer bir çaba sarf ettiği için S. P. Hersey’e 
teşekkürü bir borç bilirim.

TEŞEKKÜRLER
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M = para stoku
V = M’nin birim zaman başına dolaşım hızı
T = birim zaman başına ticaret hacmi
P = birim zaman başına ortalama fiyat düzeyi
Xi = bir sanayi veya sektörün yıllık hasılası
aij = girdi-çıktı katsayısı
Y = parasal gelir
N = işçi sayısı
W = toplam parasal ücretler
w = parasal ücret oranı
r = kâr oranı veya faiz oranı
pi = mal ve hizmetlerin parasal fiyatı
t = zaman
W  = toplam reel ücretler
w  = reel ücret oranı
K = fiziksel sermaye stoku
R  = toplam reel toprak rantı

iπ  = bir sanayi veya sektörde toplam reel kâr
π = toplam parasal kâr
AP = bir faktörün ortalama ürünü
MP = bir faktörün marjinal ürünü
ε = bir üretim fonksiyonunun esnekliği
η = ortalama üretim fonksiyonunun esnekliği
Di = mal ve hizmet talebi
Si = mal ve hizmet arzı
Dn = para talebi
Sn = para arzı
EDi = fazla meta talebi
ESi = fazla meta arzı

KİTAPTAKİ SIRAYA GÖRE MATEMATİKSEL 
SEMBOLLER
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EDn = fazla para talebi
λ = herhangi bir pozitif sabit
m = homojen (türdeş) bir fonksiyonun derecesi
k =  toplam işlem veya toplam gelirin bir kesri olarak nakit denge 

talepleri
M1 = Aktif para dengeleri için işlem güdüsüyle para talebi
M2 =  Aktif olmayan para dengeleri için spekülatif güdüsüyle para 

talebi
S = planlanan tasarruf
I = ∆K = planlanan yatırım
s' = ortalama tasarruf eğilimi
z = sermaye-hasıla oranındaki artış
G = gelirin gerçek büyüme oranı
u = reel gelirin lüks mallar ve kişisel hizmetlere harcanan kısmı
ω  =  ortalama gelir fonksiyonun esnekliği veya talebin fiyat 

esnekliği
AR = bir ürünün ortalama geliri
MR = bir ürünün marjinal geliri
ci = “değişmeyen sermaye”
vi =  “değişken sermaye” (Marx’ta bunun kullanımı “değişen” sermaye)
ki = ci + vi

tc,v = “değişmeyen ve değişen sermaye”nin dolaşım (devir) hızı
dc,v = “değişmeyen ve değişen sermaye”nin dayanıklılığı
C = sabit sermaye
V = döner sermaye
s = “artık değer”
σ = birim zaman başına “artı değer oranı”
q = “sermayenin organik bileşimi”
q0 = ekonominin bütününde ortalama organik bileşim
Q = sermaye-emek oranı
oi = Marx’ta bir sektörün hasılası
ti = hammaddelerin dolaşım hızı
tf = sabit varlıkların dolaşım hızı
sv = “artık değer”in tüketim mallarına harcanan kısmı
sk = “artık değer”in sermaye mallarına harcanan kısmı
s  = harcanabilir “artık değer”



Semboller  |  xxv

v  = “değişen sermaye” eksi maaşlar
e′  = “rant oranı”
U  = toplam fayda
MU  = marjinal fayda

nMU  = paranın marjinal faydası

eMU  = harcamaların marjinal faydası
MRS  = meta veya faktör çiftlerinin marjinal ikame oranı

NMP  = emeğin marjinal ürünü

KMP  = sermayenin marjinal ürünü
w  = birim zaman başına ücretlerin değişim hızı

NP  = birim emek fiyatı

KP  = birim sermaye fiyatı
MC  = marjinal maliyet
A  = toplam faktör verimliliği
α  = üretim fonksiyonunun emeğe göre esnekliği
β  = üretim fonksiyonunun sermayeye göre esnekliği
n  = birim sermaye başına reel kira ödemesi
n  = birim sermaye başına parasal kira ödemesi
ϕ  = faktörler arasında ikame esnekliği
TR  = toplam gelir
TC  = toplam maliyet
ψ  = toplam maliyetlerin esnekliği
τ  = ortalama maliyetin esnekliği
γ  = toprak alanı başına ürün
a  = bir ürünün arz alanı
f  = ortalama navlun bedeli

vV  = paranın gelir dolaşım hızı

eY  = kazanılmış gelir

dY  = harcanabilir gelir

pY  = planlanan gelir

rY  = gerçekleşen gelir
H  = istifleme
p  = birim zaman başına fiyatların değişim hızı veya enflasyon oranı
p  = birim zaman başına enflasyon oranının değişim hızı
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GİRİŞ 
İKTİSAT KURAMI İLERLEME KAYDETTİ Mİ?

Bu kitap, geçmişe ait kuramların eleştirel bir incelemesidir; kitap, önde 
gelen iktisatçıların kuramsal analizlerine yoğunlaşmakta, hayatlarını, en-
telektüel gelişimlerini, öncüllerini ve takipçilerini ele almamaktadır. Eleş-
tirellik, yargıda bulunma standartları oluşturmak anlamına gelir ve benim 
standartlarım modern iktisat kuramınınkilerdir. Eğer iktisadi düşünce ta-
rihi hakkında yazan bazı yazarlar geçmişe ait kuramları kendi kavramları 
içinde değerlendirmeye çalışmamış olsalardı, bu noktayı belirtmek pek de 
gerekli olmazdı. Esas olarak böyle bir girişimin başarıya ulaşması olanak-
sızdır, çünkü bu çaba modern iktisat bilgisini kafamızdan silip atabilece-
ğimizi varsayar. Ancak bu yazarların söylemeye çalıştığı, iktisadi düşünce 
tarihinin çokbilmişçe bir egzersize dönüşmesini önlemek üzere, fikirlerin 
anlayışlı bir biçimde kendi dönemlerinin çerçevesi içinde tartılması ge-
rektiğidir. Geçmişin yazarlarına küstahça yaklaşma tehlikesi gerçek bir 
tehlikedir, ama atalara tapınmak da öyledir. Aslında geçmişin yazarlarının 
değerlendirilmesinde iki çeşit tehlike hep mevcuttur: Bir yandan miras al-
dıkları analizin sınırlılığını ve yazdıkları dönemin tarihsel koşullarını göz 
önünde bulundurmaksızın onların yalnızca hatalarını ve eksiklerini gör-
mek, diğer yandan incelenen yazarlarda, içinde yaşadıkları zamanın ve ço-
ğunlukla niyetlerinin de ötesine geçen fikirler keşfetme arzusuyla onların 
liyakatlerini abartmak. Biraz daha farklı bir şekilde söyleyecek olursak, 
eskinin yazarları hakkında yargıda bulunurken onları modern kuramın 
esaslarıyla değerlendiren antropomorfik günahın yanı sıra bir de Samuel-
son’un bir zamanlar, “günümüzün terminoloji ve sembollerini kullanma-
dıkları için eski yazarlarda mevcut olan içeriği görmezden gelen çokbilmiş 
antropomorfik günah” diye adlandırdığı yaklaşım söz konusudur. Birin-
cisine örnek olarak, Adam Smith’ten Önce Değer Kuramları hakkındaki 
bir çalışmayı incelemesi istendiğinde Pigou’nun verdiği tepkiyi göstermek 
mümkün: “Bu antika araştırmalar, yüzyıllar öncesinde önerilen ve yetersiz 
oldukları açık olan çözümleri incelemeye zaman ayırmaksızın, bugün ikti-
sadi meselelerle ilgili anlatılanları okumakta zorluk çeken birisi için pek de 
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çekici değildir”. İkincisine örnek olarak ise ihmal edilmiş bir selefin çalış-
maları hakkındaki herhangi bir doktora tezinin ilk sayfasını gösterebiliriz.

Eski iktisadi öğretileri sadece “ölü adamların yanlış fikirleri” olarak 
görenlerle onları bir öngörüler havuzu olarak görenler arasındaki çatışma 
iktisat biliminin ötesine geçmektedir. Bu, entelektüel tarihin kendisine dair 
tavırlar arasındaki temel bir ayrışmadır. Alman felsefesi üzerine birazcık 
eğitimle bunu, iki kutba ayrılmış zıtların çatışması olarak ortaya koymak 
mümkün: Mutlakçılık ve görecelik çatışması. Göreceliğe göre geçmişte 
ortaya konulan her bir kuram dönemin koşullarının az çok aslına uygun 
bir yansımasıdır ve ilke olarak her bir kuram kendi konteksti içinde tutar-
lıdır. Mutlakçının gözü ise, yanlıştan doğruya doğru kesintisiz bir ilerleme 
olarak kavradığı, konunun entelektüel gelişiminden başka bir şey görmez. 
Görecelik ile ilgilenenler farklı dönemlerin kuramlarını iyi ya da kötü 
olarak sıralayamazlar; mutlakçılarsa bunu yapmadan duramazlar. Elbette 
az sayıda yorumcu bu konumlardan herhangi birinde durmak konusunda 
aşırıya kaçmıştır, ama hemen hemen bütün iktisadi düşünce tarihçileri, as-
lında geçmişin iktisat kuramlarına ilişkin tavırlardan oluşan bir spektrum 
boyunca, bu kutuplardan bir tanesine daha yakın dururlar.

Her iki konumlanış da daha alt bölmelere ayrılabilir. Örneğin görecelik 
konumun bir biçimi, iktisatçıların düşüncelerinin belirli bir sınıf veya gru-
bun rasyonalize edilmesinden ya da, bunun da bir adım ötesine geçerek, 
siyasi şikayetleri olan insanların gerekçeli savunmalarından başka bir şey 
olmadığı şeklindedir. Bu, aslında hiçbir şekilde birbirine tekabül etmese 
de, ideolojik tarafgirlikle özürcü maksatları –Marksist biçiminde her za-
man– özdeşleştiren “ideoloji” veya “yanlış bilinç” öğretisidir. E. Roll’un 
İktisadi Düşünce Tarihi’nin (1939) ilk baskısı, yazar daha sonraki baskı-
larda iktisadi kurumlardaki değişimin iktisadi düşünce üzerindeki “temel 
etkiler” –ispatlanmaya muhtaç bir ifade– olduğunu ileri sürmenin ötesine 
geçmemesine karşın, bu yaklaşıma mükemmel bir örnektir. Kuramları ne-
redeyse çağdaş dünyanın aynadaki yansımalarından olarak kavrayan W. 
Stark’ın Toplumsal Gelişmeyle İlişkisi İçinde Tarih (1944) başlıklı çalış-
masında görecelik iyice aşırıya kaçırılmıştır: Kitabın herhangi bir yerini 
açıp baktığımızda bizden örneğin, 1817’de Ricardo’nun emek değer ku-
ramını savunmakta haklı olduğu, çünkü bu dönemde sabit sermaye kulla-
nımının çok az olduğu söylenirken, aynı kuram üç yıl sonrası için ele alı-
nırken bu görüş yerini “makineleşmenin şanlı ilerleyişine” bırakmaktadır. 
Görecelik yorumun büsbütün savunulamaz bir versiyonu ise L. Rogin’in 
İktisat Kuramının Anlamı ve Geçerliliği’dir (1956). Rölativistler bir iktisat 
kuramının geçerliliğini değerlendirirken her zaman iç tutarlılık ve açıkla-
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yıcılıkla ilgili kaygıları ihmal etme ve ilgiyi bütünüyle tarihsel ve siyasi 
ortama uygunluğa odaklama eğilimi gösterir. Ancak Rogin daha da ileri 
gidiyor ve belirli bir iktisat kuramının nesnel anlamının onun pratik siyasi 
önerilerinde yattığını ileri sürüyor; daha da kötüsü bununla, kuramın kendi 
döneminin siyasi sorunlarıyla ilgili mantıksal içerimlerini değil, bu içerim-
lerin Büyük Bunalım’ın etkisi altında yazan bir iktisatçı tarafından nasıl 
algılandığını kastettiği anlaşılıyor. Bu tezin bütünüyle ilgili sorun, iktisat 
kuramlarının ancak nadiren özgül bazı politik sonuçlara ulaşmak amacıyla 
üretilmeleridir: İktisatçılar aynı kuramın otoritesini tanıyarak tekrar tekrar 
birbirleriyle taban tabana zıt politikalar önermişlerdir.

Görecelik kuramın ılımlı versiyonları, iktisadi ve politik tarih temeline 
karşı, iktisadi düşünce tarihiyle siyasi ve ahlaki felsefe arasında gerçekten 
değerli bir bileşim sağlanmasına hizmet edebilir. Bu geniş kapsamlı yak-
laşımın en iyi örneklerinden bir tanesi, “fikirlerin kuşaktan kuşağa aktarıl-
ması ve birbirini takip eden kuşaklar tarafından geliştirilmesi” düşüncesini 
kasten hafife alan W. C. Mitchell’ın İktisat Kuramı Türleri (1949) üzerine 
ders notlarıdır. Aynı bakış açısı A. Gray’in giriş niteliğindeki keyifli ince-
lemesi, İktisat Öğretisinin Gelişimi’nde (1931) de benimsenmiştir: “İktisat 
eğer bir bilimse, daha az kesin olandan daha kesin olana doğru zorunlu 
bir ilerleme olmaması ile diğer bilimlerden ayrılır; bir defa gün yüzüne 
çıkarıldıktan sonra karşıt bütün öğretileri tarumar etmesi gereken, bütün 
zamanlar için doğru olanın amansız bir biçimde belirlenmesi söz konusu 
değildir.” Mitchell veya Gray’in kitaplarının, 1870 sonrası dönemle ilgili 
sayfalarına baktığımızda bu argümanda neyin yanlış olduğunu anında gö-
rürüz. İktisat 1880’lerden sonra akademik bir konu haline gelmiş ve belki 
de ilk defa “fikirlerin bir kuşaktan diğerine aktarılması” konunun gelişi-
mini belirlemeye başlamıştır. Görecelik kuramını benimseyen hiçkimse, 
kurumsal veya tarihsel yorumunu ikna edici bir şekilde yaklaşık olarak 
1870’de sona eren klasik çağdan öteye taşımayı başaramamıştır veya 
Mitchell ve Gray gibi modern çağı ihmal etmiş ya da Roll ve Rogin gibi 
1870’den sonraki iktisadi düşüncelere ilişkin yaklaşımlarının dayandığı 
zemini değiştirmişlerdir.

Genel olarak söylemek gerekirse, iktisat gibi bir disiplinde gerçekleşen 
entelektüel değişimlerin anlaşılmasında tek başına iktisadi ve sosyal tari-
hin yeterli olacağını düşünmek abestir. Görecelik kuramını benimseyen-
lerin çoğu yalnızca iktisatçıların her zaman sub specie temporis1 yazdık-
larını ve var olan tarihsel bağlamın bilgisinin geçmişin kuramlarına “ışık 
tuttuğunu” iddia etmektedir. Bunun doğruluğu su götürmez, ancak eğer bu 

1 Zamanın ruhuna göre (Ç. n.).
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görüş kurnaz bir şekilde, fikirlerin kendilerine ait bir harekete sahip oldu-
ğunu unutturmak üzere tasarlanmadıysa, bu noktanın ısrarlı bir biçimde 
vurgulanmasının neden gerekli olduğu bir merak konusu haline gelmek-
tedir. Jacob Viner’ın da belirttiği gibi, görecelik çoğu zaman bir şekilde 
tarihsel zorunlulukla aklamak anlamına gelmektedir:

İktisat tarihçilerinin geçerli öğretilerinden, yeterli bilgi mevcut olsaydı belirli 
bir kuramın bir dönem boyunca hüküm sürmesinin o dönemde var olan koşul-
larla açıklanabileceği sonucunu çıkarttıkları anlaşılmaktadır; bu aynı zamanda 
söz konusu özgül koşullara başvurarak aynı kuramların haklı gösterilebileceği 
anlamına gelen tuhaf bir yargıdır. Bu bakış açısının kabul edilmesinin önün-
de açık bazı engeller bulunmaktadır. Bu bakış, içinde bulunduğumuz çağ dı-
şındaki hiçbir çağın ciddi bir doktrin hatasına sahne olamayacağı sonucunun 
çıkarılmasına neden olabilir. Bu görüş, evrim geçiren tarihsel koşullardan bir 
tanesinin de iktisadi analizin yeterliği olduğu gerçeğini göz ardı etmektedir.

(Uluslararası Ticaret Kuramı Üzerine İncelemeler, s. 110)

İktisadi davranış hakkındaki hiçbir varsayım mutlak olarak doğru de-
ğildir ve hiçbir kuramsal sonuç bütün zamanlar için geçerli olamaz, ancak 
iktisattaki teknik ve analitik yapılarda herhangi bir ilerleme olmadığı ciddi 
bir biçimde ileri sürülebilir mi? Örneğin Adam Smith piyasa mekanizması-
nın alıcı ve satıcıların bağımsız davranışlarını eşgüdümleme becerisi hak-
kında sağlam bir kavrayışa sahipti, ama talep ve fiyat arasındaki fonksiyo-
nel ilişki gibi çok temel bir nokta onun dikkatinden kaçmıştı. Smith, ademi 
merkeziyetçi bir ekonominin hangi anlamda optimum sonuçlar üretebil-
diğinin kesin olarak gösterilebileceğini hiçbir zaman görmedi ve Walras, 
Marshall, Pigou ve Pareto’nun Smith’in “görünmez el”in fonksiyonuna ait 
iddialar üzerine çalışmaya başlamaları için 100 yıl daha geçti. Bunun gibi 
düşünceler, bugünün tepelerinden bakıp eskilerin hatalarını hakir gören ve 
ister istemez doğruluğun büyük ölçüde iktisadi bilginin marjinal artışında 
yoğunlaştığı sonucuna varan mutlakçıyı yaratmıştır.

Mutlakçıların pek çok görecelik kuramını benimseyenlerin çalışmala-
rını okuyarak ortaya çıkmış olması çok muhtemel. Blanqui, Roscher, Ing-
ram ve Cossa’nın görecelik metinleriyle büyümüş bir kuşağın günümüzde 
Cannan’ın meşhur Üretim ve Bölüşüm Kuramlarının Tarihi (1893) başlıklı 
put kırıcı yaklaşımını –büyük iktisatçıların temel konulardaki acemilikle-
rinin eksiksiz bir dökümü– takdir etmesi güçtür. Yine de, iktisat kuramının 
aslında ilerlediğini kabul etmek, iktisatta analitik ilerlemenin belirgin özel-
liği olan, gelişmenin hayli eşitsiz olduğu gerçeğinin üzerini örtmemelidir. 
Fiyat sisteminin saf mantığına ilişkin genel içgörüler, kendi dönemlerinin 
koşulları ve sorunlarıyla ilişkili kuramsal bir çerçeve içerisinde ortaya 
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çıkmıştır. Fikirler toplamı eleştirellikle yol aldığından, halen değerli olan 
birçok şey en son çıkan yeniliğin yarattığı coşkuyla bir kenara atılmakta-
dır. Sonuç olarak, yeni keşifler adına halihazırda bilinen birçok doğrunun 
ihmal edildiği abartılı entelektüel devrimlerin hikayesinde olduğunun ak-
sine, iktisat tarihi pek de kuramsal edinimlerin sürekli birikiminin tarihi 
değildir. Aslında bazen iktisadın sanki yeni her kuramın eskinin tam tersi 
olmasını talep eden bir simetri anlayışıyla ilerlediği izlenimi doğmaktadır.

On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında iktisat, “ulusların zenginliğinin 
doğası ve nedenlerinin” (Smith) ve “toprağın verdiği ürünün bölüşümü-
nü düzenleyen yasaların” (Ricardo) ve “kapitalizmin hareket yasalarının” 
(Marx) incelenmesi olarak görülmekteydi. 1870’den sonra ise iktisat –
Robbins’in 1932 yaptığı ve katı bir biçimde yorumlanırsa daha öncekilerin 
çoğunun iktisat olduğunu inkar eden zekice tanımla– “belirli amaçlarla, 
alternatif kullanımları olan kıt kaynaklar arasındaki bir ilişki olarak insan 
davranışı” olarak görülmeye başlandı. İki yüzyıl boyunca kaynakların ar-
tışı ve ihtiyaçların çoğalmasıyla uğraşmasının ardından, 1870’den sonra, 
iktisat büyük ölçüde gerek kaynaklar gerekse ihtiyaçlar veriliyken kaynak-
ların etkin dağıtımının incelenmesine dönüştü. Klasik iktisat makro olduğu 
kadar mikroydu da; neoklasik kuram mikroiktisadın ötesine pek geçmi-
yordu; makroiktisat Keynes’le kendine geldi ve on yıldan uzun bir zaman 
boyunca gerçek anlamda mikroiktisadın yerini aldı. Dikkatin üzerinde yo-
ğunlaştığı böylesi dramatik değişimlerin –mutlakçıların çoğunlukla yaptı-
ğı gibi– sadece entelektüel güçlerin etkisiyle açıklanabileceği şüphelidir. 
Marjinal devrim veya Keynezyen Devrim kadar esaslı bir vurgu kayması 
da toplumun kurumsal yapısındaki değişimlerle ve yeni pratik sorunların 
ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmek durumunda değil mi?

Olasılıklardan bir tanesi iktisattaki bu tür vurgu kaymalarının felsefi 
tavırlardaki ya da hakim düşünce tarzlarındaki değişimden kaynaklanıyor 
olmasıdır. Böylesi bir görecelik bir yoruma karşı, Schumpeter bilimsel ik-
tisadın bütünüyle özerk bir doğası bulunduğu konusunda ısrar etmekteydi. 
İktisatçıların siyasi tercihleri ve felsefi değer yargıları iktisadın gelişimi 
üzerinde etkide bulunuyor olsa da, söz konusu gelişim esas olarak bu un-
surların etkisi altında gerçekleşmez: “İktisadi analiz hiçbir zaman iktisatçı-
ların sahip oldukları felsefi kanaatler tarafından şekillendirilmez.” Schum-
peter’in engin İktisadi Analizin Tarihi (1954) kitabının girişinde yer alan 
bu dogmatik “pozitivizm” örneği aslında, yarısı anlatı tarihine, siyaset ku-
ramına ve fikirlerin içinde geliştiği felsefi ortama ayrılmış olan metnin ana 
gövdesinde, muhtemelen bütün bunların iktisat kuramıyla ilişkisi nedeniy-
le, sürdürülmemiştir. Yakından bakıldığında Schumpeter iktisadi analizin 
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mantıksal olarak felsefeden bağımsız olduğunu değil, aksine iktisatçıla-
rın felsefi inançlarının öne sürdükleri iktisadi hipotezlerin geçerliliği ile 
ilişkisi bulunmadığını kastetmiştir. Bu ikinci husus son derece yerindedir. 
İktisadi düşünce tarihi, çekişen felsefi ilkeler çerçevesinde sayısız sahte 
açıklamaya tanık olmaktadır: “Bireycilik” ile “evrenselcilik” karşıtlığı – 
O. Spann, İktisat Tarihi (1930); iktisadi sistemi bir organizma olarak gören 
biyolojik bakış ile sistemi bir makina olarak gören mekanik bakış karşıt-
lığı – E. Heinemann, İktisadi Öğretiler Tarihi (1945) ya da bu hususta, G. 
Myrdal’ın dahiyane İktisadi Düşüncenin Gelişiminde Politik Elementler 
kitabında (1953) iktisadı, değer yargılarından kurtarma çabasıyla alay eden 
ve dolaylı olarak mevcut her türlü analitik içgörünün felsefi ve siyasi ön-
yargılarla ilişkili olduğunu şiddetle reddeden değer yargılarından bağımsız 
(özgür) sosyal bilimle değer aşılanmış sosyal bilim karşıtlığı.

Peki, neden felsefi veya politik önyargılarla kendimizi kısıtlayalım? 
W. Weisskopf İktisadın Psikolojisi’nde (1955) büyük iktisatçıları koltu-
ğun üzerinde uzanıp, mesela Petty’nin ünlü “toprak değerin anası, emekse 
babasıdır” sözünde yeni bir anlam keşfederken resmeder. Weisskopf, Ri-
cardo ve Malthus’a göre insan dişisinin doğurganlığı ve Toprak Ana’nın 
hasisliğinin bütün iktisadi hastalıkların kökeninde yattığı ve değerin tek 
kaynağının “eril” emek öğesi olduğu gözleminde bulunur. Ancak bu ataer-
kil bir toplumda insanların sahip olmasını beklediğimiz düşünce biçimidir 
diye zafer kazanmış edasıyla bu gözlemi sonuçlandırır. Büyük iktisatçı-
ların psikolojik gariplikleri hakkında bilginin kuramlarına bir miktar ışık 
tutabileceği düşüncesi şüphesiz akla yatkındır, ancak kuramları kelimele-
rin psikolojik ilişkilerinden türetmek iktisadi analizin sistematik mantıksal 
niteliğini ve ampirik içeriğini göz ardı etmek anlamına gelir.

İktisat kuramının, en saf haliyle bile, siyasete dair içerimleri olduğu 
ve bu anlamda şu ya da bu şekilde siyasi propaganda yaptığı varsayıla-
bilir. Bu propaganda unsuru konunun kendisine özgüdür ve düşünür ti-
tizlikle tanrısal bir tarafsızlık duyusunu koruduğunda bile, Schumpeter’in 
de sahip olduğu gibi, felsefi ve siyasi tercihler daha analizin oluşumunda 
onun “vizyonu”na dahil olacaktır: Gerçekliğin belirli özelliklerinin analiz 
öncesinde seçilmesi faaliyeti. Sorun propaganda unsurunun reddedilmesi 
değil, bilimsel düşünceleri her durumda içine gömülmüş olarak bulundu-
ğu ideolojiden ayırt etmek ve bu düşünceleri bilimsel geçerlilik testlerine 
tabi tutmaktır. Ayrıca propaganda yalan söylemekle aynı şey değildir: Karl 
Marx’ın kapitalizmi itibarsızlaştırmak istediğini ve kapitalizmin kusurla-
rıyla ilgili peşin hükümlerle işe başladığını söylemek onun analizini bu 
nedenle değersiz kılmaz. Siyasi önyargılar bilimsel analize yardımcı bile 
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olabilirler: Kapitalizmi eleştiren birisi muhtemelen sistemin gerçek kusur-
larına daha fazla dikkat edecektir ve elbette bir tesadüf değildir; örneğin 
Marx’ın iş çevrimleri hakkındaki yorumları zamanının elli sene önündedir.

İktisat tarihçisinin görevi belirli peşin hükümlerin belirli tür analizlere 
yol açtığını göstermek ve ardından da analizin ideolojik temelinden ayrıl-
dığında ayakta kalıp kalmadığını sorgulamaktır. Ricardo’nun toprak sahibi 
sınıflara karşı güçlü nefreti olmasaydı uluslararası ticaret kuramını gelişti-
rebilmesi kuşkulu olurdu; ama bu kuram onun önyargıları ortadan kaldırıl-
dığında da geçerliliğini sürdürmektedir. Ancak toprak sahiplerinin tarımsal 
iyileştirmeler yapılmasında hiçbir çıkarı bulunmadığının gösterilmesine 
gelince, ideolojik tarafgirlik onu doğru –kendi varsayımları çerçevesinde 
doğruluk anlamında– sonuca ulaşmaktan alıkoymuştur. İktisadi düşünce 
tarihi böylesi örneklerle doludur ve tekil iktisatçıların değer yargılarıyla 
eserlerinin niteliği arasında ham genellemeler yapmakla hiçbir yere varı-
lamaz. Propaganda ve ideoloji her zaman mevcuttur, fakat pek çok uygu-
layıcı kuşağın iktisada özgün kıldığı bilimsel sürecin kurallarının yarattığı 
disiplin de öyledir: İktisat sonsuza kadar dünün önyargılarının yakalanma-
sıdır.

İlk elden iktisadın ortaya çıkmasına yol açan sorun, modern bir ikti-
satçının olduğu kadar Adam Smith’in de merakını cezbeden piyasa deği-
şimidir: İktisadi evrende bir düzen anlayışı vardır ve bu düzen yukarıdan 
dayatılan değil, bir şekilde her biri kendi kazancını maksimize etmeye ça-
balayan bireyler arasındaki değişim işlemlerinin bir ürünüdür. O halde ik-
tisadi düşünce tarihi, piyasa işlemlerine dayanan bir ekonominin işleyişini 
anlama çabamızın tarihinden başka bir şey değildir. Ancak ele alınan öğreti 
her zaman piyasa ekonomilerinin analiziyle ilgili olsa bile bu ekonomilerin 
yapısı zaman içinde önemli ölçüde değişim göstermiş ve her kuşak tarafın-
dan bu değişimleri aydınlatmak üzere farklı kavram ve analiz yöntemleri 
kullanılmıştır. Belirli bir iktisadi ortam için uygun olan bir analiz yöntemi-
nin bulgularını başka bir ortam için uygun olan bir başka yöntem hakkın-
da yargıda bulunmak üzere kullanmak olanaksızdır: Bir model bir diğeri 
hakkında yargıda bulunmak üzere kullanılamaz. Bu durumda göreceliğin 
kollarına mı itilmiş oluyoruz? Gerçekten de bütün kuramlara uygulanabilir 
olan evrensel standartlar mevcut mudur?

Bilimin bitmek tükenmek bilmeyen hipotezleri yanlışlama süreci ol-
duğu sözünü çokça işitiyoruz. Bu anlamda, herhangi bir anda kabul edi-
lebilir olan iktisadi bilgiler toplamı henüz yanlışlanmamış olan kuramları 
teşkil eder. Peki ama iktisat kuramları nasıl yanlışlanır? İster eski isterse 
modern olsun, iktisat kuramlarını test etmenin esas güçlüğü kontrollü de-
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neyler yapmanın imkânsızlığı, dolayısıyla kuramların geçersizliğinin ka-
nıtlanması değil, uygun laboratuarı koşullar yokken iktisatçıların (ve aynı 
nedenle bütün sosyal bilimcilerin) hipotezlerin yanlışlanmasının kesin am-
pirik ölçütleri konusunda uzlaşamamalarıdır. Daha da kötüsü iktisatçılar 
çoğunlukla belirli bir kuramın temel niteliği konusunda da uzlaşmazlığa 
düşmektedir. Örneğin neoklasik tam rekabet kuramı firmaların ve hane 
halklarının gerçekten nasıl davrandıklarını açıklamayı amaçlayan bir hi-
potez olarak mı ileri sürülmüştür, yoksa firmaların ve hanehalklarının dav-
ranmaları gerektiği gibi davranıp davranmadıklarını belirlemek üzere ideal 
standartlar oluşturmak niyetiyle mi ortaya atılmıştır? Eğer doğru yorum 
ilkiyse gözlemlenen piyasa davranışına uygunluk aslında kuramın geçerli-
liğinin ölçütüdür; ancak eğer ikinci yorum doğruysa, yani kuramda belir-
tilen koşullara tekabül eden hiçbir piyasa yapısı mevcut değilse, bu iktisat 
politikasına karşı bir meydan okumadır. Elbette tam rekabet kuramının, 
hangi amaçla kullanıldığına bağlı olarak hem “pozitif” hem de “normatif” 
bir kuram olması mümkündür. Toplumsal düzen hakkındaki pozitif ku-
ramlar, doğası gereği, tek bir aykırı sonuçla nihai bir biçimde yanlışlana-
mazlar. Zorunlu olarak yargı öğesi de değerlendirmeye dâhildir ve tam da 
bu nedenle görecelik ile ilgilenenler ve mutlakçılar karşılaştırmalı maliyet 
öğretisinin veya emek değer kuramının geçerliliği üzerine tartışmaya de-
vam edebilirler. Diğer yandan normatif kuramlar yalnızca ampirik testler 
üzerinden değerlendirilemezler. İktisatta ne normatif ne de pozitif olma-
yan, yalnızca taksonomik, iktisadi olguların sınıflandırılması için ayrıntılı 
kompartımanlar sunan –bunun mükemmel bir örneği Walrasçı genel denge 
kuramıdır– kuramların da bulunması meseleyi daha da içinden çıkılmaz bir 
hale getirmektedir. “Yanlışlanabilirlik ilkesi” gereği bu türden tüm kuram-
ları bir kenara mı atmalıyız?

İktisadi düşünce tarihi bu tür soruların yanıtlanması için bir tecrübe ala-
nıdır. İktisadın ne kadarı kılık değiştirerek ortalıkta gezinen taksonomiden 
ibarettir? İktisatçılar, normatif kuramlara nasıl tepki vermiştir? Hangi po-
zitif kuramlar, öngörüleri gerçek dünyayla kıyaslanarak yanlışlanmıştır? 
Bunların yanıtları iktisadın ne olduğunda yatmaktadır: Geçmiş kuşakların 
pratiği iktisadın bugün ne olduğunu halen şekillendirmektedir.

Bu durumda iktisat kuramında herhangi bir ilerleme olmuş mudur? Ce-
vap kesin olarak evettir: Analitik araçlar sürekli olarak gelişmiş ve art-
mıştır; iktisadi hipotezleri doğrulamak üzere giderek daha fazla ampirik 
veri tanzim edilmiştir; iktisat dışı önyargılar defaten teşhir edilmiş ve on-
ların ağına düşen test edilebilir önermelerden ayrıştırılmıştır ve iktisadi 
sistemin işleyişi hiçbir zaman olmadığı kadar iyi kavranmaya başlanmıştır. 



Giriş  |  9

Ama yine de görecelik kuramını benimseyenlerin haklı olduğu bir yan var. 
İktisadi düşüncenin gelişimi, mevcut doğrulara yönelen doğrusal bir iler-
leme biçiminde gerçekleşmemiştir. İktisadi düşünce ilerlerken, zaman ve 
mekânın gereklilikleri tarafından dayatılan pek çok sapma da olmuştur. O 
halde görecelik kuramına ait bir yorumu mu, yoksa mutlakçılık kuramına 
ait bir yorumu mu benimseyeceğimiz konusu bütünüyle sormak istediği-
miz sorularla ilişkilidir. Eğer bir yorumcu neden belirli insanların belir-
li zamanlarda belirli fikirleri kabul ettiklerini açıklamaya çalışıyorsa tam 
bir yanıt için entelektüel alanın ötesine bakmak durumundadır. Ama eğer 
neden geçmişte bazı iktisatçılar emek değer kuramını benimserken başka-
larının –üstelik hem aynı zamanda ve aynı ülkede hem de farklı ülkelerde 
ve farklı kuşaklarda– değerin fayda tarafından belirlendiği fikrini benim-
sediklerini öğrenmek istiyorsa kuramın iç mantığına yoğunlaşmak zorunda 
kalarak, zoraki olarak bir mutlakçıya dönüşmektedir.

Bu karşıtlığı, felsefe tarihinden ödünç alınan –neredeyse görecelik ile 
mutlakçılık arasındaki ayrımla aynı olan– “tarihsel yeniden yapılandırma-
lar” ve “rasyonel yeniden yapılandırmalar” arasındaki ayrım yardımıyla 
daha da keskinleştirebiliriz. “Tarihsel yeniden yapılandırmalar” geçmiş dü-
şünürlerin fikirlerini, bu düşünürlerin veya onların takipçilerinin, yapma-
ya çalıştıklarının aslına sadık bir tanımı olarak algılayacakları bir biçimde 
dökümünü yapmaya gayret eder. “Rasyonel yeniden yapılandırmalar” ise 
geçmişin büyük düşünürlerine, bugün görüş alışverişinde bulunduğumuz 
düşünürlerle çağdaşmışçasına yaklaşır; geçmişin düşünürlerinin hatalarını 
tespit etmek ve entelektüel tarih boyunca ilerleme olduğuna dair kadim 
inancımızı doğrulamak üzere onların düşüncelerini kendi düşüncelerimiz 
uyarınca çözümleriz.

Tarihsel yeniden yapılandırmaların genel anlamıyla imkânsız, rasyonel 
yapılandırmalarınsa her durumda anakronistik olduğunu göstermek kolay-
dır. Tarihsel yeniden yapılandırmalar doğası gereği genel anlamda imkân-
sızdır, çünkü zamanda geriye doğru yolculuk etme olanağımız yok. Bir 
metin hakkında herhangi bir fikre sahip olmak için gözlük takmak gerekir 
ve bu, şu anda bildiklerimizi unutamayacağımıza göre kaçınılmaz biçimde 
şimdiki zamanın gözlükleri olmak durumundadır; hiçbir yetişkinin, yetiş-
kinliği hiç yaşamamış gibi çocukluğunu hatırlayamaması gibi geçmişe dair 
bir fikre sahip olma öğesi de kaçınılmaz olarak bulunacaktır. Öyleyse bura-
dan fikirlerin tarihi hakkındaki doğal düşünme biçiminin bizi rasyonel ye-
niden yapılandırmalar benzeri bir noktaya sürüklediği izlenimi doğabilir. 
Ancak rasyonel yeniden yapılandırmalarla ilgili sorun, bunların kolaylıkla 
her şeyi bilen konumuna doğru yozlaşmasıdır. Eğer mevcut kuşak mutlak 
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gerçekliğin bilgisine sahipse entelektüel tarihe, basit bir antika merakı ol-
manın ötesinde nasıl bir gereklilik olur; Kenneth Boulding’in denemele-
rinden bir tanesinin başlığındaki ifadeyle söylersek, “Samuelson’dan Son-
ra Adam Smith’e Kimin İhtiyacı Var?”

Burada ortaya koyduğumuz standart bir iki ateş arasında kalma sorunu-
dur. Tarihsel yeniden yapılandırmalar esas olarak imkânsız olabilir, ancak 
bu geçmişin, geçmişe dair fikirlerimizden yararlanmadan, mümkün oldu-
ğunca özgün bir biçimde anlaşılmasına gayret etmememiz için bir sebep 
değildir. Başka bir deyişle tarihsel yeniden yapılandırmalar daha çok, doğa 
bilimcinin doğanın nesnel bilgisine ulaşma çabasına benzemektedir; doğ-
rusunu söylemek gerekirse böyle bir bilgi elde edilemez, ama giderek daha 
fazla yaklaşma umuduyla hareket edebiliriz. Benzer bir biçimde rasyonel 
yeniden yapılandırmalar düpedüz anakronistiktir ve aşırıya kaçırıldıkla-
rında tarihe duyulan her türlü ilgiyi çökertirler. Yine de rasyonel yeniden 
yapılandırmalara, anakronistik niteliklerinin bilincinde olunarak kullanıl-
dıkları takdirde itiraz etmek mümkün değildir.

Dolayısıyla hem tarihsel hem de rasyonel yeniden yapılandırmalar, 
birbirlerinden ayrı tutulmak kaydıyla, iktisadi düşünce tarihi yazımı için 
tamamıyla meşru yollardır. Ne yazık ki ilkesel olarak ayrıştırılabilir olanın 
pratik olarak ayrıştırılması neredeyse imkânsızdır: İktisadi düşünce tarihi-
ne ilişkin her tür yorumlama denemesi ya tarihsel ya da rasyonel yeniden 
yapılandırmayla başlar, ancak bunlar tartışmanın seyri içinde iç içe geçme 
eğilimi gösterir. Diyelim ki Ricardo’nun modern bir kılıkta yeniden ince-
lenmesi olduğu öne sürülen şeyin, bir süre sonra aynı zamanda, analitik 
açıdan bizim kadar gelişmiş olsaydı Ricardo’nun ne kastedeceği hakkında 
bir ifadeye dönüşür; sanki tarihsel yeniden yapılandırma rasyonel yeniden 
yapılandırmanın beklenmeyen bir hediyesiymiş gibi… Aynı şekilde, daha 
seyrek olsa da, Ricardo’nun gerçekten söylediklerine ilişkin incelemelerin 
pek çoğu aynı zamanda onun ne söylemesi gerektiğine dair bir tefsirle so-
nuçlanarak tarihsel bir yeniden yapılandırmayı rasyonel bir yeniden yapı-
landırmayla sonlandırır.

Metinde, yöntemsel açıklık bu iki yaklaşımın mümkün olduğunca ayrı 
tutulmasını gerektirdiği halde onları birlikte kullanma eğiliminin izlenme-
sine tekrar tekrar döneceğiz. Şu anda bile bu eğilimden kaçınmayı her za-
man başarıp başaramadığımdan emin değilim.
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İLERİ OKUMA İÇİN NOTLAR
Benim İktisadın Tarihyazımı (1991) başlıklı çalışmam, şu soruyla ilgilenen 

Boulding, Heilbroner, Samuelson ve pek çok başka iktisatçının 14 parlak maka-
lesini içeriyor: Neden iktisadi düşünce tarihiyle uğraşma zahmetine girelim? Ta-
rihsel ve rasyonel yeniden yapılandırmalar arasındaki ayrımın ayrıntılarına “On 
the Historiography of Economics”, JHET, Bahar, 1990’da değindim. Aynı ayrımla 
ilgili ayrıca R. E. Backhouse, “How Should We Approach the History of Econo-
mic Thought?”, JHET, Bahar, 1992; K. I. Vaughn, “Why Teach the History of 
Economics?”, JHET, Güz, 1993 ve en kapsamlısı, E. L. Khalil, “”Has Economics 
Progressed? Rectilinear, Historicist, Essentialist, Universalist, and Evolutionary 
Historiographies”, HOPE, Bahar 1955’e bakınız.

İzleyen bölümlerde geçmişin büyük iktisatçılarının Zeitgeist’ı, toplumsal çev-
resi ve kişilikleri hakkında çok az şey var. Bu, iktisadi düşünce tarihinde biyogra-
finin yeri olmadığı inancından değil, sadece bu kitabın kuramsal gelişmeler hak-
kında olmasından kaynaklanıyor. Ancak okurlar benim Keynes’ten Önceki Büyük 
İktisatçılar (1986) kitabımı inceleyerek, sırf kısa biyografilere eşlik eden fotoğraf-
lar nedeniyle bile, esin alabilirler.
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1. BÖLÜM 
ADAM SMITH ÖNCESİ İKTİSAT

MERKANTİLZM
“Merkantilizm” ifadesi ilk olarak 

Adam Smith’in elinde önem kazandı. 
Smith, “Farklı çağ ve uluslarda zen-
ginliğin farklı biçimlerdeki ilerleyişi 
iki farklı politik iktisada yol açtı” diye 
yazıyordu; “ticaret sistemi ya da mer-
kantil sistem” ve “tarım sistemi”. An-
cak bu iki sistem pek de aynı temele 
dayanmaz. Ardıllarının Fizyokratlar 
–kendilerine verdikleri ad les écono-
mistes idi– olarak adlandırmak husu-
sunda uzlaştığı Quesnay ve öğrencileri 
ortak bir cephe oluşturmuş ve belirli 
bir düşünce okulu meydana getirmiş-
lerdi. Ancak on altıncı, on yedinci ve 

on sekizinci yüzyılların İngiliz el kitabı yazarları, bırakınız Adam Smith’in 
merkantilizm başlığı altında hücum ettiği geleneği, belirgin herhangi bir 
düşünce akımına katkı koyduklarının bile farkında değillerdi. Bu yazarla-
rın, ne üzerinde uzlaştıkları ilkeler ne de ortak analiz araçları bulunuyordu. 
Yine de bitmek bilmez ihtilafların damga vurduğu ve çok çeşitli pratik 
durumları yansıtan bu dağınık entelektüel çabanın süregittiği üç yüzyıl 
boyunca belirli öğreti parçacıkları tekrar tekrar ortaya çıkmıştır. İşte bu 
parçacıkların bir araya getirilmesiyle “merkantilizm” diye adlandırdığımız 
şeyi oluşturuyoruz; dolayısıyla bu yazına aslında sahip olduğundan çok 
daha büyük bir bütünlük ve mantıksal tutarlılık yüklemiş oluyoruz. Son 
zamanlarda iktisat politikalarının tarihindeki belirli bir dönem için etiket 
olarak kullanılan merkantilizmin, “taşınması zor bir bavul”, “tarih yazı-
cılığının şapkadan çıkarttığı bir tavşan” ve “devasa bir kuramsal balon” 
olarak nitelendiği de olmuştur. Ancak on altıncı yüzyılın sonlarından on 

David Hume
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sekizinci yüzyılın ortalarına kadar iktisadi düşüncenin ana eğilimlerinden 
birisinin betimlemesi olarak bu etiket genel bir geçerlilik taşımaya devam 
etmektedir. Adam Smith’in seleflerini bizzat Smith’in yaptığına benzer şe-
kilde ayrıntılı olarak incelemek amaçlarımız doğrultusunda bize kuşkusuz 
büyük kolaylık sağlayacaktır.

1 Dış ticaret dengesi öğretisi
Merkantilist bakışın başlıca özellikleri herkesçe malumdur: servetin 

özü olarak külçe altın ve her tür mücevherat; dış ticaretin altın ve gümüş 
girişini sağlayacak şekilde düzenlenmesi; ucuz hammadde ithalatının teş-
vik edilmesi yoluyla sanayinin desteklenmesi; ithal mamul mallara getiri-
len korumacı gümrük vergileri; ihracatın, özellikle de nihai mal ihracatının 
teşvik edilmesi; ve nüfus artışına ve ücretlerin düşük tutulmasına yapılan 
vurgu. Merkantilizmin özünde elbette, lehte dış ticaret dengesinin arzu 
edilir olduğu çünkü ulusal refahı yaratanın bir şekilde bu olduğu öğreti-
si yatmaktadır. Burada hemen akla gelen soru, böyle bir düşüncenin na-
sıl olup da benimsenmiş olduğudur. Bu soruya ilk ve hala en basit olma 
özelliğini koruyan yanıtı Adam Smith vermiştir: Merkantilizm, “tüccar ve 
imalatçılarımız” tarafından yiyici bir Parlamentoya, “zenginliğin paraya 
bağlı olduğu yönündeki popüler düşünce” temelinde yutturulan bir koru-
macı yanılsamalar demetinden başka bir şey değildir. Tıpkı bireyler gibi 
ülkeler de zenginliklerinin artmasını istiyorlarsa gelirlerinden daha azını 
harcamalıdırlar. Tüketimden arta kalan bu artık nasıl bir somut biçim alır? 
Merkantilist yazarlar bu artığı, nakit para ya da “hazinenin” elde edilme-
siyle özdeş kabul etmişlerdir. Para yanlış bir biçimde sermayeyle; lehte dış 
ticaret dengesi ise tüketimi aşan bir yıllık gelir dengesiyle özdeşleştirilmiş-
tir. Adam Smith’in merkantilistlere yönelttiği eleştirinin esası budur.

Adam Smith’in zamanından bu yana yorumcular şu soruyu tartışmak-
tan vazgeçmediler: Merkantilistler gerçekten de parayı sermayeyle ya da 
eski deyişle sikkeyi servet bir mi tuttular? O günlerde yazanların amiyane, 
gündelik sözcükleri kullanmak konusunda gösterdikleri sıra dışı rahatlık 
göz önünde bulundurulursa, literatürde bu konuyla ilgili birden fazla yo-
rum bulunmasına şaşmamak gerekir. Smith, Thomas Mun ve John Locke’a 
atıfta bulunarak, “Ticaret hakkında yazan en iyi İngiliz yazarlardan bazıla-
rı,” diye itirafta bulunuyordu, “bir ülkenin zenginliğinin yalnızca altın ve 
gümüşten ibaret olmadığını, o ülkenin topraklarının, evlerinin ve her türlü 
tüketilebilir mallarının da zenginlik olduğunu gözleyerek yola çıkıyorlar; 
ancak muhakemeleri esnasında topraklar, konutlar ve tüketilebilir mallar 
hafızalarından uçup gidiveriyor ve öne sürdükleri argümanın devamı sık 
sık, bütün zenginliğin altın ve gümüşten ibaret olduğunu varsayıyor.” Wil-
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liam Petty, on yedinci yüzyılın sonlarında İngiltere’de mülklerin değerini 
tahmin etmeye çalışırken paranın toplam mülklerin yüzde 3’ünü teşkil etti-
ği sonucuna varmış ve Vergiler ve Narhlar (1662) adlı eserinde, daha sonra 
paranın miktarı hakkında “ticaretin gereksinimleri öğretisi” diye adlandı-
racağımız öğretiye başvurarak sınırsız külçe biriktirilmesine karşı çıkmış-
tır: “Bir Ulusun ticaretini yürütmek için belirli bir ölçü ve gerekli oran şartı 
vardır; bundan daha fazlası veya azı ticareti olumsuz etkiler.” Bu yine de 
daha sonra gelen yazarların paranın miktarını ulusal zenginlikle eş anlamlı 
hale getirmelerine veya sürekli olarak lehte dış ticaret dengesi çağrısında 
bulunmalarına engel olmamıştır.

Parayla sermayeyi özdeşleştirmeyen ve Aristoteles’i izleyerek paranın 
salt itibari rolünü vurgulayan ılımlı merkantilistlere atıfta bulunmak müm-
kündür; ancak neredeyse bütün merkantilist yazarların bir şekilde paranın 
nervus rerum1 olduğu yanılsamasına kapıldıkları da bir gerçektir. Para “ti-
caretin yaşamı”, “ticaretin yaşayan ruhu”, Bacon’un belirttiği gibi “gübre 
gibi, yayılmadıkça yararlı olmayan bir şey”dir. Bu tür animist benzetmeler 
on sekizinci yüzyılda “para ticareti canlandırır” öğretisinin örneği olarak 
kullanılsa da, bu öğreti, açık herhangi bir kuramsal gerekçe olmaksızın 
yüzyıllar boyunca güncel kalmıştır. Son tahlilde bu soruyu tartışmanın 
anlamı bulunmuyor, çünkü dönemin yazınında teknik kelime dağarcığı-
nın bulunmayışı, paranın servetle aksiyomatik olarak özdeşleştirilmesi ile 
birindeki artışın daima diğerinde de artışa neden olacağı şeklindeki daha 
genel önerme arasında bir ayrım yapmayı neredeyse imkânsız kılmaktadır.

2 Sikke akımı mekanizması
Merkantilizmin daha karmaşık formülasyonları para ile sermayeyi bir-

birine karıştırmıyordu ise, o dönemde lehte dış ticaret dengesi konusuna 
yönelik bu yaygın ilginin sebebi neydi? İhracatın ithalattan fazla olmasının 
bir ülkeye nasıl bir üstünlük sağlaması bekleniyordu? Bir kez daha, ortak 
bir terminolojinin yokluğu ve literatürün henüz analitik olmayan niteliği, 
ihracat fazlasının arzu edilirliğinden bahseden bir yazarın ne kastettiğini 
anlamayı zorlaştırıyor. Bu, lehte dış ticaret dengesinin bir ulusun yegâne 
zenginlik kaynağı olduğu gibi aptalca bir şeyi ya da bir ulusun dış ticaretten 
elde edebileceği yegâne fayda olduğunu mu ima ediyor; yoksa bu sadece 
başka gerekçelerle avantajlı olarak görülen önlemleri haklı çıkarmanın bir 
yolu mu? Doğru yorum ne olursa olsun, ihracat fazlasının iktisadi refahın 
alâmetifarikası olduğu düşüncesi, merkantilist yazının bütününde bulunan 
temel yanılgı olarak tanımlanabilir. Thomas Mun’ın kitabının başlığı bunu 

1 Nervus rerum: Esas, en önemli husus (Ç. n.)
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gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor: Dış ticaret ile İngiltere’nin hazi-
nesi ya da Dış ticaretimizin dengesi hazinemizin kuralıdır (1664). Ancak 
merkantilizmin temel yanılgısının bu ifadesi bile reddedilmiştir. İngiliz 
merkantilizminin öğrencilerinden biri olan E. A. J. Johnson, “Merkantilist-
lerin nihai kaygısı etkin üretim faktörlerinin yaratılmasıydı. İngiliz mer-
kantilist yazınının yüzde onu bile o uğursuz dış ticaret dengesi öğretisi-
ne ayrılmamıştır,” diye ilan ediyor; Viner ise buna, “İngiliz merkantilist 
yazınının sayfaları arasında yaptığım gezintiden hareketle, bu yazının dış 
ticaret dengesinin durumu ve bu durumun iyileştirilmesiyle doğrudan ya 
da açık imalar yoluyla ilgilenmeyen kısmının oranının yüzde onu bile geç-
meyeceğini ileri sürüyorum,” cevabını yapıştırıyordu. Elbette dış ticaret 
dengesiyle ilgilenmenin hatalı bir yanı bulunmamaktadır. Merkantilist ku-
ramı ayırt eden şey, dış ticaret dengesiyle ilgili saplantı ve uzun vadede bile 
dış ticaret dengesizliğinin sürdürülmesi amacıyla ilgili saplantıdır.

Ödemeler dengesi, yalnızca borç ve alacakların eşitliğine dayanan bir 
muhasebe özdeşliği olduğu için her zaman dengede olmalıdır (uluslararası 
ödemelerde “açıklardan” ve “fazlalardan” ancak, bazı borç ve alacakları, 
bir bütün olarak ele alındığında daima dengede bulunması gereken belirli 
hesapların dışında bıraktığımızda söz ederiz). Ancak dış ticaret dengesi 
dengede olmak durumunda değildir. Bir ülke, (1) görünür meta ihracatıyla, 
(2) görünmeyen hizmetlerin ihracatıyla, (3) değerli madenlerin ihracatıyla 
veya (4) ister yurtiçinde yapılan yabancı yatırım biçiminde, ister yurtdışın-
da bizzat yaptığı yabancı yatırımlardan elde ettiği kârlar şeklinde, isterse 
de yabancılardan alınan borçlar biçiminde sermaye ithali yoluyla döviz 
elde eder. Bir ülke, (1) görünür ithalatıyla, (2) görünmez ithalatıyla, (3) 
değerli maden ithalatıyla ve (4) yabancılar üzerindeki alacakların edinil-
mesi genel biçimi altındaki sermaye ihracıyla döviz harcar. Bu dört kalem 
her zaman dengededir, çünkü ilk üçü dengede olmadığında aradaki fark 
sermaye ithali ya da ihracı olarak görünür. Ancak merkantilist yazarlar dış 
ticaret dengesinden söz ettiklerinde kastettikleri ithalatın üzerindeki hem 
görünür hem de görünmez ihracat fazlasıdır ki bu da ya ülkeye altın akışını 
ya da ülkenin yabancı ülkelere borç vermesini yani sermaye ihracını gerek-
tirir. Başka bir deyişle, merkantilistler kabaca, ödemeler dengesinde bugün 
“cari hesap” diye adlandırdığımız hesabın “sermaye hesabından” ayrı bir 
şey olduğunu düşünüyorlardı.

Klasik iktisatçılar, öncüllerinin kronik ihracat fazlasını savunan argü-
manlarının baştan sona entelektüel kafa karışıklığına bağlı olduğundan 
asla kuşku duymamıştır: Merkantilistler lehte bir dış ticaret dengesi ile her 
ne elde etmeyi umuyorlardı ise bunun kısa ömürlü olması kaçınılmazdı. 
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1630 gibi erken bir tarihte yazan Thomas Mun, külçe girişinin yurtiçinde 
fiyatları artırdığını ve “pahalıya satıp ucuza almanın” dış ticaret dengesini 
ülkenin aleyhine çevirme eğilimi taşıdığını görmüştü. Cantillon ve Hume 
on sekizinci yüzyılda bu argümanı yeniden öne sürdüler ve bir yüzyıl hatta 
daha uzun bir süre boyunca bu “sikke akımı mekanizması” merkantilist 
ilkelerin aksinin kesin ispatını sağladı. Argümana göre bütünüyle otomatik 
güçler, dünyanın ticaretle uğraşan ülkeleri arasında bir “doğal sikke dağı-
lımı” ortaya çıkarma ve farklı ülkelerdeki yurtiçi fiyat düzeylerini ihracatı 
ithalatla eşitleyecek biçimde oluşturma eğilimi taşıyordu. Herhangi bir ül-
kede ilave altın çıkartılması o ülkedeki fiyat düzeyini diğer ülkelere göre 
yükseltir; bunun sonucunda ortaya çıkan ithalat fazlasının sikke akışıyla 
finanse edilmesi gerekir; bu durum altının yöneldiği ülkede de aynı tepki-
ye sebep olur ve süreç, ticaret yapan tüm ülkeler ihracatları ile ithalatları 
arasında yeni altın miktarına tekabül eden yeni bir denge kurana kadar bu 
şekilde devam eder. Dış ticaret ve altın, birbirine bağlı iki kapta bulunan ve 
sürekli olarak ortak bir düzeye kavuşmaya çalışan suya benzediği için, leh-
te dış ticaret dengesini amaçlayan bir politika, basitçe söylemek gerekirse, 
kendi kendini engellemeye mahkûmdur.

Bu türden bir kendi kendini düzenleyen sikke dağılımı teorisinin bütün 
unsurları on yedinci yüzyılda da mevcuttu. Thomas Mun, cari işlemler bi-
lançosundaki –görünür artı görünmez kalemler– herhangi bir net açık veya 
fazlanın külçe girişi veya çıkışıyla finanse edilmesi gerektiğini, dolayısıy-
la da ihracat ve ithalat hacminin farklı ülkelerdeki nispi fiyat düzeylerine 
bağlı olduğunu göstermişti. John Locke, 1690’larda yazdıklarıyla fiyatla-
rın dolaşımda bulunan para miktarıyla belirli bir oran içinde değiştiğini 
kusursuz bir şekilde açıklığa kavuşturdu. Adam Smith Ulusların Zengin-
liği’nde sikke akımı mekanizmasına değinmemiş olsa bile – Viner’ın da 
gözlemlediği üzere bu durum iktisadi düşünce tarihinin en büyük gizem-
lerinden biridir, çünkü Smith aynı mekanizmayı daha önce yazdığı Ders 
notlarında tartışmıştır– klasik iktisatçıları merkantilistlerin yazdıklarını 
bulanık ve kendi içinde çelişkili bularak reddetmeye yönelten şey bu dü-
şünce tarzı olmuştur.

Klasik iktisatçılar tüm bunlara, dönemin canlı korumacı duyguları ne-
deniyle pek çok merkantilist yazarın ithalat kısıtlamalarını savunmak için 
dış ticaret dengesine atıfta bulunmadan “emek dengesi” argümanına baş-
vurduğunu ya da dış ticaret dengesi argümanına sadece ithalat kısıtlamala-
rını tahkim etmek üzere başvurduğunu ekleyebilirlerdi. İthalatın sermaye 
yoğun yöntemlerle üretilmiş hammadde ve yarı mamul mallardan, ihraca-
tın ise emek yoğun yöntemlerle üretilen nihai mallardan oluşması gerektiği 
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ve sonuçta ortaya çıkan net işgücü çıkışının yurtiçinde istihdamı ayakta 
tuttuğu ve “yabancılar tarafından ödenen gelirleri” artırdığı görüşüne da-
yanan kanı genel kabul görmekteydi. Bu bildik korumacı argümana askeri, 
stratejik iddialar ve yeni doğan sanayi argümanları da ekleniyordu. Karşı-
laştırmalı Maliyet Yasası’nın ve Otomatik Sikke Akımı Mekanizması’nın 
keşfedildiği daha sonraki bir çağ açısından bu yaklaşım, hata üzerine hata 
yapmak şeklinde algılanabilir.

3 Merkantilizmin savunusu
Klasik kuramın merkantilist hataları ele almasıyla ortaya konulan sert 

kınama bir yüzyıl kadar herhangi bir itirazla karşılaşmadı. Merkantiliz-
min görecelik yorumu, Avrupa’da korumacılığın yeniden canlanmasına ve 
Alman Tarihçi okulunun yükselişine kadar beklemek durumundaydı. İlk 
olarak Roscher ve Schmoller, ardından onların İngiliz öğrencileri Cun-
nigham ve Ashley, merkantilist politikaların bazı istenilir sonuçlara, tam 
olarak kendi kendine yeterlik ve devlet iktidarının genişlemesi gibi bugün 
bile o dönem için ve o şartlar altında makul görünen amaçlara, ulaşmak 
açısından uygun olmaları anlamına gelmek üzere gayet rasyonel oldukla-
rını savunmuşlardı. Bu yorum, iktisat tarihçileri arasında genel bir kabul 
görmüştür. Adam Smith bir yerde dikkatsizce “savunma, zenginlikten daha 
önemlidir” dediğinde, merkantilist yazarların üzerine basa basa savunduk-
ları öne sürülen bir pozisyona işaret ediyordu. Bu bakış açısı merkantilist 
çağın merkezi inanışlarından bir tanesini aydınlatmamıza yardımcı olmak-
tadır: Devlet inşası amacına, bir ülkenin kendi devletini güçlendirmesiyle 
olduğu kadar, hatta belki de bundan daha da iyi bir biçimde, komşuların 
iktisadi gücü zayıflatılarak da ulaşılabilir. Locke’un deyişiyle, “zenginlik” 
sadece altın veya gümüş anlamına değil, diğer ülkelere göre daha fazlasına 
sahip olmak anlamına gelir. Aslında çoğu merkantilist yazar, sanki dünya-
da ancak bir ulusun diğeri aleyhine ele geçirebileceği sabit bir miktarda 
kaynak varmışçasına, ulusların iktisadi çıkarlarının birbirleriyle çatışma 
içinde bulunduğu, ulusların iktisadi büyümelerinin sıfır toplamlı bir oyun 
olduğu görüşüne bağlıydı. Bu, onların komşuyu zayıflatma politikalarını 
savunmakta ya da ulusal politikanın bir hedefi olarak yurtiçi tüketime karşı 
çıkmakta sakınca (engel) görmemelerinin nedenini açıklamaktadır.

Merkantilist politikaların yegâne hedefinin devlet iktidarı olduğunu, 
zenginliğe yalnızca buna hizmet ettiği sürece değer verildiğini –bu yorum 
Viner’ın doğruluğunu sorguladığı bir husustur– kabul etsek bile, yine de 
merkantilizme yakıştırılan entelektüel yanılgı lekesini temizlemek üzere 
çok az şey söylemiş oluruz. Tam bir savunma için, Keynes’in Genel Te-
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ori’deki (1936) provokatif “Merkantilizm Üzerine Notlar” bölümüne git-
memiz gerekir. Bir ekonomik sistemin otomatik olarak tam istihdam du-
rumuna eğilim göstermediği anlaşıldığı anda, diye iddia ediyor Keynes, 
uluslararası işbölümünün avantajlarına dayanarak korumacılığa karşı çı-
kan klasik görüş gücünü büyük ölçüde yitirmektedir: “Bir bütün olarak 
iktisadi sistem ve sisteme ait tüm kaynakların optimum kullanımıyla ilgili 
olan devlet idaresine bir katkı olarak, iktisadi düşüncenin on altıncı ve on 
yedinci yüzyıllarda yaşamış olan öncülerinin yöntemleri, Ricardo’nun ger-
çekçi olmayan soyutlamalarında evvela unutulan, ardındansa yok edilen 
pratik bilgeliğin bazı unsurlarına erişmiş olabilir”. Keynes, merkantilistle-
rin altın girişleriyle bu denli meşgul olmalarının “çocukça bir takıntı” ol-
madığını, bunun para bolluğuyla düşük faiz oranları arasındaki bağlantıya 
dair sezgisel bir kavrayışa dayandığını ileri sürüyordu. Ayrıca “insanlık 
tarihi boyunca kronik bir biçimde, daha güçlü olabilmek için yatırımı teş-
vik etmek yerine tasarruf yapmaya doğru bir eğilim olmuştur” ve merkan-
tilistler, iktisadi sorunsalın temeli olarak yatırımın teşvik edilmesiyle ilgili 
bu zayıflığı görebildikleri için övgüyü hak etmektedirler. Doğrudan kamu 
yatırımları ya da para politikasının kullanılması söz konusu olmadığında, 
ki modern zamanlardan önce durum böyleydi, yapılabilecek en iyi şey leh-
te dış ticaret dengesi vasıtasıyla enflasyonun teşvik edilmesidir: İhracat 
fazlası fiyatların yüksek düzeyde tutulmasına hizmet eder ve altın girişi 
faiz oranlarını düşür; böylece ihracat fazlası, para arzını artırarak yatırım 
ve istihdamı canlandırır. Keynes’e göre bu, “merkantilist öğretideki bilim-
sel doğruluk unsuru” idi.

4 Keynes’in öncüleri mi?
On yedi ve on sekizinci yüzyılın İngiliz iktisatçılarının yazdıklarının 

kulağa çoğu zaman Keynes’in öncüleri gibi geldiğine kuşku yok. “Parayı 
kilit altında tutmaya”, onu “ölü stoka” dönüştürmeye karşı sayıp sövdüler, 
lüks mallara harcama yapılması konusunda ısrar ettiler, “ihtiyaç fazlaları-
nı” azaltmak için kamu hizmet programları önerdiler ve [paranın] istihdam 
yaratma etkisine duydukları inançla külçe hakkında yaptıkları beyanların 
sıklığı çarpıcı düzeydeydi. Ancak bütün bunlar dönemin yazarlarının top-
lam efektif talep sorunu hakkında Keynes öncesi bir kavrayışa sahip ol-
dukları anlamına gelmez. Keynes’in merkantilistleri savunması biraz da 
sürekli bir lehte dış ticaret dengesinin sermaye ihracıyla denkleştirileceği, 
dolayısıyla da yurtiçindeki fazla tasarrufları soğuracağı şeklindeki modern 
çıkarıma bağlı gibidir. Fakat merkantilist çözümlemede yabancı yatırımın 
hiçbir rolü yoktur ve 1760’larda yazan James Steuart’tan önce sürekli bir 
yabancı yatırım akışının muhafaza edilmesini savunan argümanlar öne sü-
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ren bir örnek de bulunmaz. Bununla birlikte Keynes’in yorumundaki te-
mel aksaklık, Heckscher’in Keynes’in “Merkantilizm Üzerine Notlar”ına 
yaptığı eleştiride belirttiği gibi, merkantilistlerin zamanında işsizliğin sa-
nayileşmiş ekonomilerde sürekli olarak yinelenen teknolojik ve çevrimsel 
işsizliğe benzer olduğu inancıdır. Sabit sermaye yatırımlarındaki bir azal-
manın neden olduğu işsizlik, Sanayi Devrimi’nden önce fiilen bilinmiyor-
du. On yedinci yüzyıl İngiltere’sinde, yani ağırlıklı olarak tarımsal bir eko-
nomide, işsizliğin büyük bölümü tarımın mevsimsel doğasına ya da kötü 
hasatlara bağlıydı. Sanayide bile, kışın buzlanma ya da baharda sel baskın-
ları su gücüyle çalışan imalathanelerin işleyişini durduğundan, işsizliğin 
önemli kısmı yine mevsimseldi. Ticaret krizleri özel önlemler alınmasını 
gerektiren çevrimsel işsizliğe neden olabilmekteydi, ancak merkantilistle-
rin üzerinde durduğu işsizlik türü, kırsal halkın şehirlerdeki fabrikalarda 
çalışmak konusunda gösterdikleri açık isteksizlikten ve daha yüksek gelir 
yerine aylaklığın bariz şekilde tercih edilmesinden kaynaklanan işsizlikti: 
Sorun Keynezyen gönüllü olmayan işsizlik değil, hoş bir biçimde “başıboş 
ve uçarı bir halk” diye adlandırılan şeydi.

Bu, çözümlememizin devamında yeniden karşımıza çıkacak olan bir 
ayrımı gündeme getiriyor: Açık nedenlerle Keynezyen olarak adlandırı-
lagelen işsizlikle Marksist işsizlik arasındaki ayrım. Keynezyen işsizlik, 
yatırım akışının tam istihdam gelir düzeyinde elde edilecek tasarrufları 
süpürmeye yeterli olmadığı bir durumu anlatır. Marksist işsizlik ise emek 
arzına kıyasla sermaye kıtlığının bir sonucudur: Uygun olmayan kaynak 
donatımları ve emeği sermayeyle ikame etmek için gerekli teknik olanak-
ların kısıtlılığı, sermaye stoku tam kapasitede kullanıldığında bile var olan 
emeği massetmeyi imkânsız hale getirir. Marksist işsizlik ya nüfus fazla-
sıyla ya da ilkel, katı bir teknolojiyle birlikte, yeterli tasarruf akışını sağla-
maya elvermeyen çok düşük bir gelir düzeyiyle ilişkilidir. Yetersiz efektif 
talep değil tasarrufun son derece az olması, hâsılanın artmasına engel olur. 
Marksist işsizlik çevrimsel değil yapısal bir sorundur ve bu nedenle, Key-
nezyen işsizliğin giderilmesinde etkili olan kamu yatırımları veya geniş-
lemeci para politikası, [bu durumda] tam istihdama yol açmadan yalnızca 
enflasyon yaratacaktır. Her iki durumda da belirti aynı, ancak hastalığın 
doğası hayli farklı olduğu için başarılı tedavi aynı değil. Buradan, mer-
kantilistlerdeki işsizlik sorunuyla olgun bir kapitalist ekonomideki eksik 
istihdam sorunu arasında değil, Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın aşırı 
kalabalık, azgelişmiş ülkelerindeki açık ya da gizli işsizlik arasında ben-
zerlik kurulabileceği sonucu çıkıyor. Keynes’in merkantilizm yorumu, 
onun kendi kuramı çerçevesinde kendisinden önceki bütün kuramlara de-
ğer biçme ve içinde yaşadığı döneme ait sorunları bütün insanlık tarihine 
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aitmiş gibi genelleme eğiliminin bir sonucundan başka bir şey değildir. İşte 
bu, geçmişin fikirlerinin “ussal yeniden kuruluş”unun ilk büyük örneğidir.

On yedinci ve on sekizinci yüzyılın yazarları zenginlerin lüks tüketimi-
ni yücelttiklerinde bunun arkasındaki mantık, iyi durumda olanların “lüks 
içinde yaşam”larının yeni ihtiyaçlar yarattığı ve parasal özendiricileri çok 
yönlü bir şekilde harekete geçirdiği inancıydı. Modern zamanlardaki dene-
yimlerden bildiğimiz üzere, emek piyasası tam olarak gelişmemiş durum-
daki azgelişmiş bir ülkenin, üst sınıfların çok miktarda “basit hizmetçi”yi 
maiyetinde tutarak iş sağlamakla yükümlü oldukları yönünde bir görüş ge-
liştirmesi hayli mümkündür. Dr. Johnson, Boswell’e şu sözleri ettiğinde, 
on sekizinci yüzyıldaki ortodoks görüşü ifade ediyordu: “Yoksullar için 
iyilik yapmadan paranı lüks için harcayamazsın. Dahası paranı lüks malla-
ra harcayarak onu hibe etmekten daha büyük bir iyilik yapıyorsun, çünkü 
onu harcayarak yoksulları üretim yapmaya sevk ediyorsun; oysa onu hibe 
etseydin onları atıl durumda tutacaktın.” Merkantilistlerin kamusal hiz-
metlere verdikleri onaya –ki bu çoğu zaman devletin eylemlerinin sihirli 
yararlığına duyulan tipik inançtan kaynaklanıyordu– gelince, bunun sebebi 
yalnızca bu hizmetlerin kamu yararına yapılan birer eylem olmasıydı. Ba-
zen bir ticaret bunalımı çağın bir yazarının kamu hizmetlerini savunmasına 
neden oluyor ve dönemin özensiz tavrı içinde, acil çözüm gerektiren bir 
sorun için tasarlanmış bir teklif, kalıcı bir tavsiyeye dönüşebiliyordu. Lite-
ratürde, işsizliğin efektif talep yetersizliğinden kaynaklandığı kavrayışına 
dayanan istihdam yaratıcı tasarılara yönelik bir ilgi olduğunu gösteren çok 
az örnek vardır. Daha da kötüsü tasarılar, tasarrufun canlandırılmasına ya 
da biriktirilen bu tür fonları potansiyel yatırımcılara aktarmak için uygun 
kurumların oluşturulmasına dikkat edilmeksizin tavsiye edilmiştir.

5 Merkantilist kuramda gerçekçi öğeler
Heckscher’in, Keynes’in tarihdışı yorumuna yönelttiği ikna edici eleş-

tiriye rağmen merkantilizm hakkında kendi çözümlemesi de iktisadi de-
terminizm kokan her şeye karşı tuhaf bir iritasyon taşır. Heckscher bütün 
merkantilist önermeleri temelsiz iktisadi fikirler olarak görmekle kalmaz, 
“merkantilist yazarların sistemlerini … bir biçimde türetilmiş olan gerçek-
liğin bilgisinden hareketle oluşturduklarını gösteren hiçbir işaret yoktur” 
diyecek kadar ileri giderek, daha önce mutlakçı konum diye adlandırdı-
ğımız şeyin mükemmel bir örneğini sunar. Merkantilistlerin değerli ma-
denlerin savaş harcamaları ya da nihai mal ihracatı için kullanılmasına ilgi 
duydular, ne de madeni para basmak üzere gereken metalin fiziksel ola-
rak kıtlığını aşmak üzere külçe kullanımını arzulamıştırlar. “Para kıtlığı” 
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dönemin sık rastlanan şikâyetlerinden biriydi kuşkusuz, ancak merkanti-
list yazarlar bile hakiki bir madeni para kıtlığının kâğıt para basarak veya 
çıkararak çözülebileceğini kavramışlardı; dahası bu tür şikâyetler çoğu 
zaman para biriminin kötü yönetimi –belirli değerdeki madeni paraların 
kıtlığı– ile ticaretin durgun olduğu dönemlerde kredi darlığının birbirine 
karıştırılmasından kaynaklanıyordu. Ancak kısa bir süre önce bir İngiliz 
tarihçi, Charles Wilson, merkantilist çağda hard Money (nakit para de 
olabilir) olan talebin, o dönemde var olan koşullar altında bazı yararları-
nın olduğunu gösteren kanıtlar ortaya koymuştur: Britanya’nın Baltık ve 
Doğu Hint Adaları’yla ticareti, değerli maden stoklarının elde edilmesiyle 
uluslararası likidite sağlanmasını gerekli kılıyordu. İngiltere dünyanın bu 
bölgesine ihraç edecek, kelimenin tam anlamıyla, hiçbir şey üretmiyordu. 
Britanya, Baltıklardan gelen buğdayı ve Hint “baharatlarını” –ve o dönem-
de “baharatlar” sadece lezzet verici çeşnileri değil, Doğu’dan gelen teks-
til malları, boyalar, şeker, kahve, çay ve güherçile gibi, Avrupa’da uygun 
hiçbir ikamenin bulunamadığı malları da ifade ediyordu– elde etmek için 
sömürge ticaretini değerli maden temin edecek şekilde sıkmak durumun-
daydı. Dolayısıyla merkantilist dönemin iktisadi şartları çok taraflı serbest 
ticareti işlemez kılıyor ve karşılıklı ticaret denetimleri sistemini gerekti-
riyordu. Heckscher bu argümana verdiği yanıtta on altıncı ve on yedinci 
yüzyıllarda döviz piyasalarının para değişimine olanak tanıyacak ölçüde 
gelişmiş olduğunu, ancak merkantilistlerin külçe arzının Hindistan’a akan 
kısmından ötürü endişe duymak konusunda haklı nedenleri bulunduğunu 
söylüyor. Her ne olursa olsun bu tartışma, merkantilist düşüncede bugüne 
değin hakkında herhangi bir kuşku bulunmayan gerçeklik öğeleri olduğu-
na işaret ediyor.

Merkantilistlerin kendilerinin neden Baltıklar veya Doğu Hint Adala-
rı’yla yapılan ticaretin özelliklerine dikkat çekmedikleri merak edilebilir. 
Cevap şüphesiz, söz konusu ticareti hiçbir zaman özellikle sıra dışı gör-
memiş olmalarıdır. Aslında merkantilist kuramın bütünü gerçek dünya 
hakkında sözü edilmeyen varsayımlar içermektedir; bu varsayımlar döne-
min gözlemcileri açısından öylesine açıktır ki, onlardan bahsetmeye gerek 
dahi duymamışlardır. İktisadi faaliyetin durağan bir şekilde, sıfır toplamlı 
bir oyun, dolayısıyla da bir kişi veya ülkenin kazancının diğerinin kay-
bı olarak görülmesi; örtük bir biçimde isteklerin sınırlı olduğu görüşünün 
benimsenmesi; sürekli olarak esnek olmayan talebin varlığı; zayıf akçalı 
özendiriciler –bütün bunlar, hâsılanın büyümesine ve nüfusun neredeyse 
farkına bile varılmayacak bir hızla artmasına alışmış sanayi öncesi bir eko-
nomide sahip olunmasını bekleyebileceğimiz kanaatlerdir. Dış ticaretin 


