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Önsöz 

Son on yılı aşkın bir süre boyunca beraber makroekonomi üzerine beş kitap 
yazdık ve düzenledik. Bu kitapların ilki, Modern Bir Makroekonomi Rehberi: Ra-
kip Düşünce Okullarına Giriş 1994 yılında, en yakın zamandaki ortak girişimimiz, 
Makroekonomi Ansiklopedisi, 2002 yılında Edward Elgar tarafından yayımlandı. 
Makroekonomi Ansiklopedisi’nin yazımı ve düzenlenmesi sürecinde projeye ka-
tılan bir dizi seçkin iktisatçı, önemli övgüler almış ve Fransızcaya (Ediscience, 
1997), Çinceye (Commercial Press, 1998), İtalyancaya (Etas Libri, 1998) ve Pol-
caya (Polish Scientific Publishers, 1998) çevrilmiş Modern Bir Makroekonomi 
Rehberi kitabının ikinci baskısını yazmak için herhangi bir planımız olup olmadı-
ğını sordular. Başlangıçta, Modern Bir Makroekonomi Rehberi’in ikinci baskısını 
verileri ve referansları güncelleyerek her bölüme ilavelerini dahil ederek hazırla-
mayı düşündük. Ancak proje ortaya çıktıkça, sadece her bölüme önemli eklemeler 
dahil ederek değil, aynı zamanda ‘yeni politik makroekonomi’ ve ‘yeni büyüme’ 
üzerine gelişen literatürü inceleyerek bundan başka iki yeni bölümün eklenerek 
Modern Bir Makroekonomi Rehberi’in geniş bir şekilde tekrar yazılması gerekti-
ğine karar verdik. Bu kapsamlı değişikliklerin sonucunda mevcut kitabın önemli 
ölçüde farklı olduğuna ve konusu ile içeriğini yansıtacak yeni bir başlık gerektirdi-
ğine karar verdik. Modern Makroekonomi: Temelleri, Gelişimi ve Bugünü kitabını 
yazarken her biri kendi alanlarında ünlü iki bilim adamının içten yardımlarını al-
dık, Profesör Paul Davidson Post Keynesyen Okul üzerine 8. Bölüm’de ve Profe-
sör Roger Garrison Avusturya Okulu üzerine 9. Bölüm’de katkı sağladı.

Yeni kitabımızın esas amacı, başlığında da belirttiği gibi, bir anlamda mak-
roekonomi dersi alan ara sınıf lisans öğrencileri için uygun bir şekilde modern 
makroekonominin temelini, gelişimini ve bugünkü durumunu değerlendirmektir. 
Buna bağlı olarak, bu gibi öğrencilerin ekonominin temel ilkelerini önceden sağ-
lam bir şekilde kavradıklarını ve örneğin Abel ve Bernanke (2001), Blanchard 
(2003) veya Mankiw’a (2003) ait ders kitaplarında açıklanan giriş düzeyindeki 
makroekonomik teori ve modelleri bildiğini varsaymaktayız. Bununla birlikte, bu 
kitabın öğrencilere iktisat tarihinin yanı sıra özellikle ekonomik düşünce tarihi 
gibi lisans düzeyindeki diğer ekonomi dersleri için de faydalı olduğunu göstermesi 
gerekir. Ara sınıf lisans öğrencilerinin yararı gözetilerek ileri düzeydeki okumalar 
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için kaynakçada özellikle tavsiye edilen bu referansları yıldız işareti ile belirtmiş 
bulunmaktayız. Kitabın kapsamlı referanslar sağlayarak, araştırma literatürüne 
dair yararlı bir giriş rehberi olarak lisansüstü öğrencilere başlangıç yıllarında katkı 
yapması beklenmektedir.

Kitap, öğrencilerin ilgilerine ve ihtiyaçlarına göre çeşitli derslerde, bölümleri 
ayrı ayrı okuma imkanı sağlarken, Modern Bir Makroekonomi Rehberi ile aynı 
doğrultuda olmak üzere tarihsel bir perspektif içerisinde modern makroekonomi-
nin kökenleri ve gelişimini izleyerek yapılandırılmış bir yolu takip etmektedir. 
Bu nitelikteki bir kitabın tüm alanı kapsaması açıkçası imkansızdır. Bu nedenle, 
makroekonominin 1930’lardaki doğumunu takiben ortaya çıkan bizim esas olarak 
değerlendirdiğimiz konuları vurgulamaya yöneldik.

Makroekonomiyi anlama üzerine olan giriş bölümünü takiben, ortodoks Key-
nesyen okul (Bölüm 3), ortodoks monetarist (parasalcı) okul (Bölüm 4), yeni kla-
sik okul (Bölüm 5), reel iş çevrimi okulu (Bölüm 6), yeni Keynesyen okul (Bölüm 
7), Post Keynesyen okul (Bölüm 8) ve Avusturya okulun (Bölüm 9) gelişimini 
izlemeden önce Bölüm 2’de Keynes ve eski klasik model arasındaki tartışma in-
celenmektedir. Modern Bir Makroekonomi Rehberi kitabını iyi bilen okuyucular 
tercih ettiğimiz yaklaşım olarak altta yatan temel ilkeleri ele alarak makroekono-
mide birbirine rakip başlıca düşünce okullarının, tarihsel açıdan geliştikleri şekil-
de, politika uygulamalarının sunumunu fark edeceklerdir. Böyle yaparak, 2. ve 7. 
Bölümler arasında, yakın zamana ait referanslara yer verme ve daha da önemlisi, 
bu okulların etkisini makroekonominin mevcut durumu üzerinde değerlendirme 
fırsatını yakaladık. Modern Bir Makroekonomi Rehberi ile karşılaştırıldığında çok 
daha yeni materyaller ortaya koymuş bulunuyoruz. İki örnek vermek gerekirse: 
Bölüm 2, kısım 2.14’te, Büyük Buhran’ın nedenleri ve sonuçlarına dair bir tar-
tışma sunarken, Bölüm 3, kısım 3.5’te açık bir ekonomi için Keynesyen IS–LM 
modeli genişletildiğinde istikrar sağlama amacı için maliye ve para politikalarının 
etkinliğini tartıştık. Bu kitapta, Post Keynesyen ve Avusturya Okulları Modern 
Bir Makroekonomi Rehberi kitabındaki gibi tek bir bölüm içerisinde değil ayrı 
ayrı bölümlerde (alanlarındaki en önemli bilim adamları tarafından yazılan) ele 
alınmışlardır. Ayrıca, yirminci yüzyılın son on yılını aşkın bir sürede makroeko-
nomide meydana gelen önemli gelişmelerin gösterildiği tamamen yeni iki bölüm 
sunulmuştur. 10. Bölüm’de, giderek bilinmeye başlanan ‘yeni politik makroeko-
nomi’ konusunu değerlendirirken, 11. Bölüm’de ‘ekonomik büyüme’ alanındaki 
araştırma rönesansını ele aldık. Umut ediyoruz ki bu değişiklikler eleştirmenler ve 
okuyucular tarafından iyi karşılanır.

Modern Bir Makroekonomi Rehberi ile aynı doğrultuda, konuyu canlı hale ge-
tirmek ve okuyucunun hayal gücünü yakalamak için, belli bölümlerin sonunda 
kendi alanlarında uzman olan dünya çapında ünlü bilim adamlarıyla yaptığımız 
söyleşilere yer verdik. Şu kişilere son derece minnettarız (kitaptaki söyleşi sırasına 
göre listelenmiştir): Robert Skidelsky (Keynes ve savaşlar arası dönem üzerine 
önde gelen otorite); merhum James Tobin (1981 Nobel Ödülü Sahibi, Amerika’nın 
en tanınmış ve seçkin Keynesyen iktisatçılarından biri); Milton Friedman (1976 
Nobel Ödülü Sahibi, büyük ölçüde monetarizmin kurucu olarak tanınmaktadır); 
Robert E. Lucas Jr. (1995 Nobel Ödülü Sahibi, büyük ölçüde yeni klasik makroe-
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konominin gelişimindeki öncü şahsiyet olarak kabul edilmektedir); Edward Pres-
cott (ekonomik dalgalanmalara reel iş çevrimi yaklaşımının başlıca savunucusu 
olarak kabul edilmektedir); Greg Mankiw (makroekonominin yeni Keynesyen 
okulunun başlıca savunucusu); Alberto Alesina (Yeni Politik makroekonomi üze-
rine literatüre önde gelen katkı sahibi); ekonomik büyüme üzerine etkili katkılarda 
bulunan Robert Solow (1987 Nobel Ödülü Sahibi) ve Paul Romer. Aydınlatıcı ve 
birbirine tezat oluşturan cevaplar, modern makroekonominin hem heyecan verici 
ve hem de tartışmalı bir konu olduğunu göstermektedir. Bu arada, okuyucu Post 
Keynesyen Okul üzerine olan 8. Bölüm ve Avusturya Okulu üzerine olan 9. Bö-
lümün sonlarına neden söyleşi eklenmediğini merak edebilir. Bunun sebebi, ele 
alınan iki bölüm bu kişiler tarafından yazılmasaydı söyleşi yapmayı tercih edece-
ğimiz kişiler olacaklarından, Post Keynesyen iktisat üzerine önde gelen dünyaca 
otorite olan Paul Davidson ve Avusturya iktisadı üzerinde önde gelen dünyaca 
otorite olan Roger Garrison tarafından yazıldı.

Böylece, potansiyel eleştirmen veya muhtemel okur için açık olmalıdır ki, bu 
kitap Modern Bir Makroekonomi Rehberi’in ikinci baskısından çok daha fazla-
sıdır. Bu yeni kitaba bahis konusu olan konuların öneminin başarılı bir şekilde 
ulaşılmasını umuyoruz. Keynes’in teşhis ettiği gibi, iktisatçıların düşünceleri, ço-
ğunlukla anlaşıldıklarından daha güçlüdürler. Kitapta bu durumu, yirminci yüzyıl 
süresince ve yeni milenyum içerisinde meydana gelen kilit olayları ve görüşlerin 
gelişimini ve karşılıklı etkileşimini takip ederek göstermeye çalıştık.

Brian Snowdon
Howard R. Vane
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Çeviri Editörünün Önsözü 

Hemen hemen tüm iktisat öğrencileri ve iktisadı anlamak isteyenler için, in-
celenen grafiklerde yer alan eğrilerin ve saf teorik yapıların arka planı her zaman 
büyük bir merak konusu olmuştur. Yaşadığımız dünyada karşılaşılan sorunlara çö-
züm sağlayan bu eğriler ve teorik yapılar açıkçası muhteşem bir bilgi birikiminin 
yalnızca küçük yansımalarıdır. Bu birikimin oluşum aşamaları ve bu aşamaların 
dönemsel özellikleri toplumsal dönüşümlerle beraber incelendiğinde aslında ikti-
sat biliminin enginliği karşısında hayranlık duyulmaması imkansızdır. Böylesine 
geniş bir dünyayı anlama çabasına giriştiğimizde karşımıza çıkan ve bilgi susuz-
luğumuzu gideren önemli eserlerden biri olmasından dolayı bu kitabı Türkçeye 
kazandırma isteğimiz oluştu. Pek çok teorinin arka planında bulunan küçük detay-
ları ve bu teorileri kuran önemli bilim insanlarının gayet samimi açıklamalarıyla 
birlikte ele alınışı, teorik yapıların anlaşılmasında önemli katkılar sunmaktadır. 
Bir eseri, kendi dilinden alıp başka dünyalara taşımak ve oradaki insanlara anla-
tabilmek başlıca bir uzmanlık alanı. Bununla beraber, İstanbul Üniversitesi İkti-
sat Fakültesi’nin genç akademisyenleri olan bizler, esasen makroekonomi üzerine 
böylesine bir perspektife sahip kitabın kendi dilimize kazandırılmasını disiplini-
miz açısından bir katkı olarak gördük.

20. yüzyılın ekonomik açıdan anlaşılmasına yardım edecek önemli eserler-
den biri olan bu kitabın dilimize kazandırılmasının gerekliliğini her fırsatta dile 
getiren, ancak ne yazık ki çok erken bir zamanda aramızdan ayrılan saygıdeğer 
hocamız Prof. Dr. Türkel Minibaş’ın bu kitabın Türkçeye kazandırıldığını göre-
bilmesini arzu ederdik. Bu çevirinin, O’nun anısına bir armağan olarak değerlen-
dirilmesini isteriz.

Kitabın basım aşamasına ulaşmasında, her zaman yanımızda olan ve emeği 
geçen tüm arkadaşlarımıza, başta Dr. Anıl Ural olmak üzere Doç. Dr. Murat Dün-
dar Demiröz ve Doç. Dr. Murat Birdal ve Dr. Burak Kaymakçı’ya teşekkür ederiz.

Her ne kadar farklı şehirlerde olsak da, bu kitabın böylesine güzel bir yayıne-
vinden basılıyor olması bizleri mutlu etti. Bu süreçte gösterdikleri yakın ilgiden 
ötürü başta Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak olmak üzere, Fethiye Çolak, Barış Özçor-
lu ve tüm Efil Yayınevi çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

Son olarak böylesine kapsamlı bir eserin gerek duyduğu çalışma koşulunu sağ-
lama konusunda gösterdiği özen ve anlayış için sevgili eşim Ahsen Deniz Morva 
Kablamacı’ya ve evimizin neşe kaynağı Defne’ye teşekkür ederim.

Dr. Barış Kablamacı
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1. Modern Makroekonomiyi Anlamak 

Ekonomik bilgi tarihsel olarak belirlenir... bugün ekonomik sistemle ilgili bildikle-
rimiz, bu sabah keşfettiğimiz bir şey değildir; bütün sezgilerimizin, bulgularımızın 
ve geçmişteki yanlış başlangıçların bir toplamıdır. Pigou olmadan Keynes olmazdı; 
Keynes olmadan Friedman, Friedman olmadan Lucas, Lucas olmadan... (Blaug, 
1991a, ss. x-xi)

1.1	 Makroekonomik	Konular	ve	Düşünceler

Makroekonomi bir bütün olarak ekonominin yapısı, performansı ve davranışı 
ile ilgilenir. Makroiktisatçının başlıca uğraşısı, ekonomideki mal ve hizmetlerin 
toplam değeri (GSYİH), işsizlik ve uluslararası işlemlerle ilgili tüm eğilimlerin 
temel belirleyenlerini incelemek ve anlamaya çalışmaktır. Özellikle makroeko-
nomik analiz, GSYİH’daki kısa dönemli dalgalanmaların (iş çevrimi) nedenini 
ve etkisini; GSYİH’nın uzun dönem patikasının (ekonomik büyüme) başlıca 
belirleyenlerini açıklamaya çalışmaktadır. Makroekonominin temelini oluştu-
ran konunun çok önemli olduğu açıktır, çünkü öyle ya da böyle makroekonomik 
olaylar hepimizin yaşamı ve refahı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Tatmin 
edici makroekonomik performansın, bir ülkenin vatandaşlarının refahı için ne ka-
dar önemli olduğunu abartmak zordur. Başarılı makroekonomi yönetimine sahip 
bir ekonomide, düşük işsizlik ve enflasyon; istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik 
büyüme deneyimi yaşanır. Tersine, makroekonominin yanlış yönetildiği bir ülke-
de, o ülkenin vatandaşlarının yaşam standartları ve istihdam olanakları üzerinde 
kötü bir etki gözlemleriz. Olağanüstü durumlarda, makroekonomik istikrarsızlığın 
sonuçları yıkıcı olmaktadır. Örneğin, 1918–33 döneminde başlıca sanayileşmiş 
ülkeler arasında makroekonomik istikrarı sağlamadaki başarısızlığın yıkıcı politik 
ve ekonomik sonuçları, hem insanlık hem de dünya ekonomisi için feci sonuçları 
olan II. Dünya Savaşı’nın çıkışına katkıda bulunan olaylar zincirini ateşlemiştir.

Makroekonomik performans ve politikalar birbiriyle yakından ilişkili olduğu 
için, başlıca ekonomik konular, her zaman medyanın da ilgisini çekmiş ve ka-
çınılmaz olarak politik tartışmada merkezi bir rol oynamıştır. Ekonomik perfor-
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mansın politik olaylar üzerindeki etkisi özellikle önemlidir ve seçim kampanyaları 
sırasında liberal demokrasilerde geçerli bir durumdur. Çalışmalar, savaş sonrası 
dönemde üç temel makroekonomik gösterge – enflasyon, işsizlik ve ekonomik 
büyüme – ile ölçülen ekonomik performansın, birçok durumda seçim sonuçlarını 
etkilediğini doğrulamaktadır. Açıktır ki, seçmenlerin “mutluluklarını” etkileyen 
ekonomi dışı birçok unsur bulunmaktadır, ancak istihdam ve gelir artışı gibi eko-
nomik değişkenlerin, oy verme davranışında önemli bir açıklayıcı unsur olduğu 
da şüphe götürmez bir gerçektir. Ayrıca ideolojik anlaşmazlıklar da, çoğunluk-
la, önemli makroekonomik konular etrafında dönmektedir (örneğin, bkz. Frey ve 
Schneider, 1988; Alesina, Roubini ve Cohen, 1997; Drazen, 2000a).

İki büyük ülkenin işsizlik ve enflasyon açısından performansları hakkında fikir 
edinmek için Şekil 1.1 ve Şekil 1.2’yi incelemekte fayda vardır. Burada, yüksek 
işsizlik ve enflasyon patolojilerinin, standart kabul edilen düzeyin epey üzerinde 
oranlara ulaştığını açıkça görebiliriz. Şekil 1.1, 20. yüzyılda, ABD ve İngiltere 
ekonomilerinde işsizliğin seyrini ortaya koymaktadır. ABD’de işsizlikte görülen 
artış, 1929’dan önce de işsizliğin yüksek olduğu İngiltere’ye göre çok daha çarpıcı 
olmakla birlikte, Büyük Buhran’ın (1929–33) işsizlik üzerindeki etkisi her iki ülke 
için de çarpıcı biçimde gösterilmektedir (bkz. kısım 1.4 ve Bölüm 2).
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Kaynak: Britton (2002).

Şekil 1.1 20. yüzyılda ABD ve İngiltere ekonomilerinde işsizlik

Şekil 1.2, yirminci yüzyıl boyunca, ABD ve İngiltere’de enflasyonun nasıl de-
ğiştiğini göstermektedir. Burada dikkate değer noktalar, iki dünya savaşı (1914–18, 
1939–45) ve Kore Savaşı (1950–53) ile ilişkili olarak enflasyonda görülen çarpıcı 
artış; 1920’lerin ve 1930’ların başında görülen deflasyon ve 1970’lerin “Büyük 
Enflasyon”udur (Taylor, 1992a). DeLong’un (1997) belirttiği gibi, “1970’ler, 
Amerika’da enflasyonun patlak verdiği tek barış yıllarıdır”.
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Şekil 1.2 20. yüzyılda ABD ve İngiltere ekonomilerinde enflasyon

İktisatçılar, bu olağanüstü olaylara dair birtakım sorularla karşı karşıya kal-
mışlardır: bu olaylar, belirli büyük şoklar, uyarlama mekanizmalarının başarısızlı-
ğı, politika hatalarının sonucu ya da bu üç nedenin bazı kombinasyonlarından mı 
kaynaklanmıştı? Bu sorulara yanıt bulmak önemlidir, çünkü istikrar politikasının 
günümüzdeki idaresi, geçmişten alınan dersleri ve iktisatçıların teorik ve ampirik 
araştırma sonuçlarını yansıtmalıdır.

1.2 Ekonomik	Teorinin	Rolü	ve	Anlaşmazlıklar

Ekonominin uzun dönemde büyümesini ve iş çevrimlerini oluşturan kısa dö-
nemli dalgalanmaları belirleyen unsurların politika yapıcılar tarafından anlaşıl-
ması, ekonomik refahı büyük çapta artırma potansiyeli olan ekonomik politikaları 
tasarlamak ve uygulamak açısından oldukça önemlidir. Makroekonomik araştır-
manın birincil amacı, ekonominin nasıl işlediği ve belirli politikalar ile istikrarsız-
lığa neden olabilen çok çeşitli talep ve arz şoklarına nasıl tepki verebileceğiyle il-
gili, olabildiğince kapsamlı bir anlayış geliştirmektir. Ekonominin işleyişiyle ilgili 
bir dizi görüşten oluşan ve mantıksal bir çerçeve (ya da teori) içine yerleştirilmiş 
makroekonomik teori, ekonomik politikanın tasarlandığı ve uygulandığı temeli 
oluşturur. Teoriler, tanım gereği, gerçeğin yalınlaştırılmasından ibarettir. Gerçek 
dünyanın karmaşıklığı göz önüne alındığında, böyle de olmalıdır. İktisatçılar için 
düşünsel sorun, ekonomik faaliyette bulunan milyonlarca bireyin karmaşık karşı-
lıklı davranışlarının belirli modeller içinde nasıl ele alınacağı sorunudur. Hunting-
ton (1996), düşünmenin önemli bir aracı olarak açık modelleme için genel olguları 
kısa ve öz olarak şöyle belirtmiştir:
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Basite indirgenmiş paradigmalar ve planlar insanın düşünsel faaliyeti için kaçınıl-
mazdır. Bir taraftan, açık bir şekilde teori ve modeller oluşturabilir ve davranışa 
rehber olması için onları bilinçli bir biçimde kullanabiliriz. Alternatif olaraksa, bu 
tür rehberlere gereksinimi yadsıyabilir ve her durumu kendi koşulları içinde ele 
alarak yalnızca belirli ‘nesnel’ olayları göz önünde bulundurarak davranış sergi-
leyeceğimizi düşünebiliriz. Ancak bunu varsayarsak, kendimizi kandırırız. Çünkü 
aklımızın bir köşesinde gizli, gerçekliği nasıl algıladığımızı, hangi olayları ince-
lediğimizi ve bunların önemini ve esaslarını nasıl değerlendirdiğimizi belirleyen 
varsayımlar, eğilimler ve önyargılar vardır.

Bu nedenle, açık ya da örtük modeller, oldukça karmaşık olan dünyaya an-
lam verebilmek için gereklidir. Tanım gereği, ekonomik teoriler ve belirli model-
ler sosyal bilimlerde, aksi takdirde yoksun kalacağımız laboratuvar işlevi görür; 
çeşitli ekonomik olguların nedenleri ve sonuçlarıyla ilgili düşünme deneylerine 
giriştiklerinde, incelenmesi gereken önemli unsurlara karar verme konusunda ikti-
satçılara yardımcı olur. Başarılı bir teori, iktisatçıların, farklı davranış biçimlerinin 
sonuçları hakkında daha iyi tahminler yapmalarına olanak tanıyacak ve böylelikle 
toplumun seçilmiş hedeflerine ulaşması için en olası politika rejimini belirleye-
cektir.

Kabul edilebilir bir ekonomik büyüme oranını ve toplam istikrarsızlığın azal-
tılmasını hedefleyen birbiriyle uyumlu ekonomik politikaların düzenlenmesi, bu 
durumda, temel makroekonomik değişkenlerin davranışını tatmin edici bir şekil-
de açıklayabilen ve mevcut deneysel kanıtların reddetmediği, içsel olarak tutarlı 
teorik ekonomik modellerin varlığına bağlıdır. Bu tür modeller, kabul edilebilir 
makroekonomik istikrar ve büyüme yaratabilen kurum ve politikaların gelişimi-
ni ve ilerlemesini gözden geçirmek için düzenleyici bir çerçeve sunar. Bununla 
beraber, 20. yüzyıl boyunca iktisatçılar, bazen büyük oranda olmak üzere, sıklık-
la ekonominin ‘doğru’ modeli olarak neyin kabul edilmesi gerektiği konusunda 
anlaşmazlığa düştüler. Sonucunda, makroekonomik düşünce tarihini çoğunlukla, 
uzun süreli anlaşmazlıklar ve tartışmalar belirledi (Woodford, 2000).

Makroiktisatçıların ekonominin işleyişi hakkında bugün sahip oldukları bilgi, 
yoğun tartışma ve giderek artan deneyim birikimini içeren, uzun süreli bir araştır-
ma çabasının sonucudur. Blanchard’ın (1997a) işaret ettiği gibi:

Makroekonomi tam anlamıyla bir bilim değil, fikirlerin, teorilerin ve modellerin, 
gerçekler karşısında sürekli olarak değerlendirildiği ve çoğunlukla değiştirildiği ya 
da reddedildiği uygulamalı bir bilimdir... Makroekonomi, bu nedenle, aralıksız bir 
inşa ve fikirler ile olaylar arasındaki etkileşim sürecinin sonucudur. Makroiktisat-
çılar bugün, başarısız olmuş fikirleri saf dışı bıraktıkları, gerçekliği iyi açıklayan 
fikirleri ise benimsedikleri, evrimsel bir sürecin sonucuna inanmaktadırlar.

Uzun dönemli bir perspektifle değerlendirecek olursak, makroekonomiyi 
hâlihazırdaki, 21. yüzyılın başlangıcındaki kavrayışımız, ekonomik düşünce tari-
hinin başka bir kesitinden daha fazla bir şey değildir. Bununla beraber, başından 
beri iktisatçıların makroekonomi üzerine düşüncelerinin gelişiminin düz bir hat 
izlemediğini anımsamak önemlidir. Hatta o kadar ki, birçok iktisatçı, makroeko-
nominin tarihini ele alırken, “devrim” ve “karşıdevrim” gibi bir terminolojinin 
sıkça kullanımına karşı çıkmazlar. 1970’lerin başında Keynesyen genel kanının 
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çarpıcı düşüşü, hem “eski Keynesyenizmin” ampirik başarısızlığından hem de 
monetaristlerin ve yeni klasik iktisatçıların başlattıkları eleştirilerin giderek artan 
başarısından (“karşı–devrimler”) kaynaklanmıştır (Johnson, 1971; Tobin, 1981, 
1996; Blaug, 1997; Snowdon ve Vane, 1996, 1997a, 1997b).

Bize göre, makroekonominin hâlihazırdaki durumunun gerektiği gibi açık-
lanması için, eski fikirlerin yükselişi ve düşüşünün ve yeni fikirlerin durumunun 
karşılaştırmalı olarak ve tarihsel bir bağlam içerisinde incelenmesi gerekmektedir 
(bkz. Britton, 2002). Bu kitap, modern makroekonomik düşünceyi oluşturan baş-
lıca birbirine rakip hikâyelerin gelişimini incelemekte, karşılaştırmakta ve değer-
lendirmektedir. Farklı açıklamaların ve görüşlerin bir arada bulunuşunun zayıflık-
tan çok, bir güç işareti olduğunu ileri sürebiliriz. Çünkü bu, fikir alışverişinden ve 
böylelikle gelişmiş kavrama düzeyinden elde edilen karşılıklı kazanımlara olanak 
tanır. Fikirlerin karşılaştırmalı etkileşiminin tüm taraflara kazanç sağladığının ne-
redeyse 150 yıl önce farkına varan, John Stuart Mill’di. Farklı fikirler, yalnızca, 
“alanda düşman olmadığında, öğretmenler ve öğrenenlerin görevlerinde uykuya 
daldıkları” (Mill, 1982, s. 105) kendinden memnun olma halinin önüne geçmeye 
yardımcı olmaz; aynı zamanda farklı görüşleri kavrama çabasının iktisatçıları ken-
di görüşlerini yeniden değerlendirmeye teşvik ettiği bir gelişmiş kavrama aracı da 
sunar. Anlaşmazlık ve diyalog, makroekonomide yeni bilgi birikimi ve ilerleme-
nin önemli bir lokomotifi olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu nedenle, Mill’in 
alternatif yaklaşımlar arasındaki sürekli diyalog savunusunu (bu durumda makro-
ekonomi alanı içerisinde) destekleyebilir ve tüm iktisatçıların birbirlerinden öğre-
necekleri bir şeyler olduğunu öne sürebiliriz. İktisatçılar, çoğunlukla da, işaret et-
tikleri ve çözmek istedikleri makroekonomik sorunlar üzerinde anlaşmaktadırlar.

İncelenen konuların kendine özgü zorluğu ve önemi göz önüne alınınca, genel 
olarak ekonomide ve özel olarak makroekonomide çok çeşitli düşünce okullarının 
bulunması bizi şaşırtmamalıdır. “Akademide ürünleri farklılaştırmak için güçlü 
teşvikler” (Blanchard ve Fischer, 1989) bulunduğuna göre, makroekonomideki 
anlaşmazlıkların pek çoğunun eskilere dayandığı şüphe götürmez bir gerçektir. 
Elbette iktisatçıların birçok konu üzerinde anlaşamadıkları doğrudur, ama bu 
anlaşmazlıkların makroekonomide daha sık, daha gürültülü ve daha uzun süreli 
olduğu görülmektedir. Makroekonomideki anlaşmazlıkların neden bu kadar çok 
olduğunu araştıran Mayer (1994), bunun için yedi neden tanımlamaktadır: eko-
nominin işleyişi hakkında sahip olunan sınırlı bilgi, iktisatçıların inceledikleri ko-
nuların sürekli artan çeşitliliği, politik unsurlar gibi daha geniş etkileri göz önüne 
alma gereği, çeşitli iktisatçıların “metafizik özler, değer yargıları, sosyal empatiler 
ve metodolojileri”nde görülen farklılıklar. Knut Wicksell’in (1958, ss. 51–2) eko-
nomide “savaş halinin devam edeceği ve kalıcı olacağı” iddiası, en çok modern 
makroekonomi için uygun görülmektedir. Bu, büyük ölçüde makroekonominin ele 
aldığı konuların önemini yansıtmaktadır, ama aynı zamanda iktisatçıların, uzlaşı 
eğiliminin makroekonomik savlara nazaran mikroekonomide daha güçlü olduğu-
nu ortaya çıkartan önceki araştırmalarının bulgularını da desteklemektedir (örne-
ğin, bkz. Alston ve diğerleri, 1992).

Yirminci yüzyılın belirli dönemlerinde modern makroekonomik teorinin, fark-
lı bayraklar altında toplanmış iktisatçılar ordusuyla bir savaş alanını andırdığı, 
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şüphesiz doğrudur. Bununla beraber, iktisatçıların kayıtsız şartsız kucaklaşmanın 
çekiciliğine, tek taraflı ya da kısıtlayıcı uzlaşıya karşı daima direnmeleri gerek-
tiğini düşünüyoruz, “çünkü doğru yanıtların herhangi bir ekonomik dogmadan 
gelmesi pek olası değildir” (Deane, 1983). Ayrıca bilimsel araştırmanın doğa-
sı, anlaşmazlıkların ve tartışmanın sesinin, olması gerektiği gibi, en çok sınırda 
yükseldiğini gösterir ve Robert E. Lucas Jr.’ın belirttiği gibi (bkz. Bölüm 5’in 
sonundaki söyleşi), meslekten iktisatçıların sorumluluğu da “araştırmayı yeni ve 
bu nedenle zorunlu olarak tartışmalı alana iterek yeni bilgi yaratmaktır. Belirli 
konular üzerinde uzlaşı sağlanabilir, ama bir bütün olarak bir araştırma alanı üze-
rinde uzlaşı sağlanması, durgunluk, konunun dışına çıkma ve tükenme anlamına 
gelmektedir.” Dahası, Milton Friedman’ın gözlemlediği gibi (bkz. Bölüm 4’ün 
sonundaki söyleşi), “genel olarak bilim, öncelikle zemini temizleyen başarısız de-
neyimlerle ilerler”.

Makroekonomi, 1930’larda doğuşundan bu yana, hatırı sayılır bir ilerleme 
kaydetti. Daha belirgin bir biçimde ifade edersek, 1965’te Keynesyen paradigma 
zirvesindeyken uykuya dalan bir Rip Van Winkle1 iktisatçısı, 21. yüzyılın başında 
uyanıp makroekonomi literatüründe meydana gelen devasa değişiklikleri incele-
yecek olsa, kesin olarak bu değişikliklerin etkisi altında kalırdı.

1.3 Hedefler, Araçlar ve Devletin Rolü

Tarihe yolculuğumuzda, makroekonominin kriz dönemlerinden geçtiğini göre-
ceğiz. Farklı düşünce okulları arasında var olan önemli görüş ayrılıklarının yadsı-
nır yanı yoktur ve bu, özellikle 1970’ler ve 1980’lerde apaçık ortadadır. Bununla 
beraber, iktisatçıların teorik konularda, ampirik kanıtlarda ve politika araçlarının 
seçiminde, politikanın nihai hedeflerinde olduğundan daha fazla anlaşmazlığa 
düştüğünü de kaydetmek gerekmektedir. Savaş sonrası dönemde yazılmış en etkili 
makalelerden biri haline gelen açılış konuşmasında Friedman (1968a) bu konunun 
üzerinde durmuştur:

Ekonomi politikasının başlıca hedefleri üzerine yaygın bir uzlaşı vardır: yüksek 
istihdam, fiyat istikrarı ve hızlı büyüme. Bu hedeflerin tümünün birbiriyle uyumlu 
olduğu üzerine ya da bunları, birbiriyle uyumsuz görenler arasında ve birbirleriyle 
hangi koşullarda ikame edilebilecekleri ve edilmeleri gerektiği konusunda daha az 
uzlaşı vardır. En az uzlaşıysa, çeşitli hedeflere ulaşmada farklı politika araçlarının 
oynayabileceği ve oynaması gereken rol üzerinde sağlanmaktadır.

Ekonomi politikasının “başlıca hedefleri”ne ulaşmak için uygun araçların seçi-
mi, belirli makroekonomik sorunların nedenlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi-
ne bağlı olacaktır. Burada, makroekonomide, genel anlamıyla klasik ve Keynesyen 
yaklaşımlar olarak tanımlayabileceğimiz iki önemli düşünsel gelenekle karşılaşı-
rız. Politika hedeflerinin nasıl birbirine bağlı olduğunu ve farklı iktisatçıların, eko-
nomik faaliyeti düzenlemede piyasaların rolüne ve etkinliğine nasıl yaklaştığını 
incelediğimizde, politika konusunda i arasındaki anlaşmazlıkların altında yatan 

1 ABD’li yazar Washington Irving’in 1819’da yayınlanan aynı adlı kısa öyküsünün kah-
ramanı (ç.n.).
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temel sorunla, devletin ekonomideki gerçek rolü nedir sorusuyla karşılaşırız. Dev-
letin ekonomiye müdahalesinin boyutu ve şekli, Ulusların Zenginliği’nde Adam 
Smith’in (1776) ilgilendiği önemli bir konuydu ve kontrolsüz laissez-faire’in reddi 
de Keynes tarafından etraflıca sunulmuştu. 20. yüzyıl boyunca makroekonomide-
ki çok büyük sorunlar bu konu etrafında dönüp durmuştu. Mankiw (1989) klasik 
yaklaşımı, “özel aktörlerin optimizasyonunu” ve “dizginsiz piyasaların etkinliğini 
vurgulayan” bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. Diğer taraftan, Keynesyen okul 
“ekonomik dalgalanmaları anlamanın yalnızca genel dengenin karışıklıklarını 
değil, aynı zamanda piyasa başarısızlığı olasılığını değerlendirmeyi de gerektir-
diğine inanmaktadır”. Açıktır ki, Keynesyen görüşte devlete daha kapsamlı rol 
biçilmektedir. 1934’te bir radyo yayınında Keynes, “Yoksulluk ve Bolluk: ekono-
mik sistem kendi kendini dengeye getirir mi?” başlıklı bir konuşma yaptı. Burada, 
birbiriyle mücadele halinde iki iktisatçı grup arasında ayırım yapmıştır:

Bir tarafta, mevcut ekonomik sistemin, rahatsız edici aksaklıkları bulunsa ve gecik-
melerle, dış müdahalelerle ve hatalarla sekteye uğratılsa dahi kendini uzun vadede 
dengeye getiren bir sistem olduğuna inananlar vardır… Diğer tarafta ise, mevcut 
ekonomik sistemin her halükârda kendi kendini dengeye getirdiği fikrini redde-
denler vardır. Kendi kendine dengeye geleceği görüşünü savunan okulun gücü, son 
yüzyılın örgütlü ekonomik düşünce sisteminin neredeyse tümüne yaslanmasından 
ileri gelmektedir... Bu nedenle, diğer taraftaki heretikler 19. yüzyıl ortodoks görü-
şünün etkilerini ortadan kaldırmak istiyorlarsa… bu görüşlere kendi kaleleri için-
den saldırmalıdırlar… Şimdi ben de heretiklerin tarafında bulunuyorum (Keynes, 
1973a, Cilt. XIII, ss. 485–92).

Geçen yarım yüzyıl zarfında daha karmaşık ve nicelik bakımından daha güçlü 
tekniklerin gelişimine rağmen, Keynes’in tanımladığı bu iki temel görüş varlığını 
korumuştur. Stanley Fischer’ın 1980’lerin sonlarında yayınlanan makroekonomi-
deki gelişmeler üzerine yaptığı incelemenin ilk kısımlarındaki yorumlarına bakı-
nız:

Keynes, Keynesyenler ve yeni Keynesyenlere ilişkin bir görüş ve düşünce okulu, 
özel ekonominin, aşırı işsizlik ve reel faaliyette aşırı dalgalanmalar yaratan eşgü-
düm başarısızlıklarına tabi olduğu şeklindedir. Klasik iktisatçılara atfedilen ve mo-
netaristlerin ve denge iş çevrimi teorisyenlerinin da benimsediği diğer görüş, devlet 
politikası veriliyken, özel ekonominin mümkün olan en iyi dengeye ulaşacağı gö-
rüşüdür (Fischer, 1988, s. 294).

Öyle görünüyor ki birçok güncel tartışma, 1930’larda Keynes ve eleştirmen-
leri arasında geçen tartışmalarla tuhaf bir benzerlik taşımaktadır. Son zamanlarda, 
Kasper (2002) ABD’de 1970’lerin, makroekonomik politika tartışmalarında, “ge-
leceğe dönüş”ün açık bir örneğini sunarak laissez-faire lehine güçlü bir yeniden 
canlanmaya tanıklık ettiğini ileri sürmüştür.

Bu kitapta, öncelikle, makroekonomik teorideki gelişmeleri ve Keynes’in 
(1936) İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı eserinin yayınlanmasından 
bu yana makroekonomik politika yönetimini şekillendiren düşünsel etkileri ele 
alıyoruz. II. Dünya Savaşı’nın bitimini izleyen ilk 25 yıl, Keynesyen iktisat için 
durgun günlerdi. Yeni nesil makroiktisatçılar ise, genel olarak Keynes’in laissez-
faire kapitalist ekonominin aşırı gayri iradi işsizlikle tanımlanan denge düzeyine 
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geleceği yönündeki temel mesajını kabul ettiler. Genel Teori’den çıkarılan belli 
başlı politika mesajı, tatmin edici bir toplam üretim ve istihdam düzeyi sağlana-
caksa, toplam talebi düzenlemek üzere aktif devlet müdahalesinin gerekli olduğu 
ve esasen kaçınılmaz olduğu şeklindeydi. Skidelsky’nin (1996a) belirttiği gibi, 
Keynes Genel Teori’de Büyük Buhran ile açıkça ilgilenmese de, bu önemli eserin 
1929 sonrası kapitalist ekonomilerde ortaya çıkan yıkıcı olaylara doğrudan bir 
yanıt olarak yazıldığı kesindir.

1.4 Büyük Buhran

Ekonomik düşünce tarihi bize, yeni fikirlerin gelişiminin ardındaki temel itici 
güçlerden birinin, olayların akışı olduğunu öğretmiştir. Teorik düşünceler tarihsel 
olayları anlamamıza yardımcı olsa da, “tarihsel olayların sonuçlarının teorisyenle-
re meydan okuduğu ve teorileri altüst ettiği, bu şekilde yeni teorilerin gelişimine 
yol açtığı” da doğrudur (Gordon, 2000a, s. 580). 1960’ların sonları ve 1970’le-
rin başlarında hızlanan enflasyonun, monetarist karşı–devrime olanak tanıması 
gibi, Büyük Buhran da modern makroekonominin doğuşuna neden olmuştur (bkz. 
Johnson, 1971). 20. yüzyılın Milton Friedman, James Tobin ve Paul Samuelson 
gibi en tanınmış iktisatçılarının pek çoğunun ekonomi alanında çalışmaya öncelik-
le bu dönemdeki kişisel deneyimlerinin doğrudan bir sonucu olarak başladıklarını 
kaydetmek de önemlidir (bkz. Parker, 2002).

Laidler (1991, 1999) bize, 1930’lardan önce ekonomik dalgalanmaların ve 
parasal istikrarsızlığın nedenlerini ve sonuçlarını inceleyen geniş bir literatür ol-
duğunu anımsatmış olsa da, modern makroekonominin öyküsü, şüphesiz, Büyük 
Buhran ile başlar. 1936’dan önce, makroekonomi “düşünsel bir kokteylden oluşu-
yordu: bazısı egzotik birçok malzeme, birçok anlayış ama aynı zamanda epey bir 
karışıklık” (Blanchard, 2000). 70 yıldan fazla bir süredir iktisatçılar, dünya eko-
nomisinin nasıl böyle bir felaketten zarar gördüğüne tutarlı bir açıklama getirmeye 
çalışmaktadırlar. Bernanke (1995), “Büyük Buhran’ı anlamak makroekonominin 
Kutsal Kasesidir” diyecek kadar ileri bile gitmiştir.

Keynes ekonomik örgütlenmenin tüm bilinen alternatif biçimlerine karşı ka-
pitalist sistemin sadık bir savunucusu olsa da, bazı çarpıcı ve potansiyel olarak 
onulmaz zayıflıkları olduğuna da inanmıştı. Bu zayıflıklar, yalnızca “gelirin keyfi 
ve adaletsiz dağılımı”na neden olmamış, aynı zamanda “tam istihdama ulaşma” 
konusunda da başarısızlığa yol açmıştır (Keynes, 1936, s. 372). Keynes, bir ikti-
satçı olarak en üretken çağında (1919–37), kapitalist sistemin 20. yüzyıldaki en 
büyük krizine, Büyük Buhran’a, ilk elden tanıklık etmiştir. Keynes’e göre, ka-
pitalizm, kaynakları etkin bir biçimde tahsis etme konusunda değil, istihdam ve 
GSYİH’nin toplam hacminin belirlenmesi konusunda başarısız olmuştu. Keynes 
kapitalist sistemin önüne geçilmez bir şekilde istikrarsız olduğuna inanmasa da, 
“herhangi bir belirgin iyileşme ya da tamamen çöküş eğilimi göstermeksizin hatırı 
sayılır bir süre boyunca kronik olarak normalin altındaki bir faaliyet düzeyinde 
kalabilecek gibi göründüğünü” gözlemlemişti (Keynes, 1936, s. 249). Gayri iradi 
işsizliğin bir denge olgusu olarak devam edebileceği görüşünü Keynes’in görüşü 
olarak yorumlayanlarsa, başkalarıdır. Bu açıdan bakılırsa Keynes, kapitalizmin, 



Modern Makroekonomiyi Anlamak 9

eğer iki savaş arası dönemde hem faşist Almanya hem de komünist Sovyetler 
Birliği’nde mevcut totaliter alternatiflerinden gelen ideolojik saldırılar karşısında 
ayakta kalacaksa, hatalarından ve yanlış uygulamalarından arındırılmaya ihtiyacı 
olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Versailles Barış Anlaşması’nın maddelerine karşı durma ve bu maddeleri al-
tüst etme kararlılığı, 1920’ler boyunca Nazilerin artan etkisinin önemli bir unsuru 
olsa da, Almanya’da iktidara nihai yükselişlerinin ekonomik koşullarla yakından 
ilişkili olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. 1929’dan sonra ABD ve Avrupa’daki 
ekonomi politikası farklı olsaydı, “Nazizmin ve II. Dünya Savaşı’nın dehşetinin 
önlenebileceği pekala düşünülebilirdi” (Eichengreen ve Temin, 2002). Mundell’in 
(2000) değerlendirmesine göre, “önde gelen merkez bankaları altın standardına 
bağlı kalmak yerine, fiyat istikrarı politikalarını uygulasaydı, ne Büyük Buhran ne 
Nazi devrimi ne de II. Dünya Savaşı ortaya çıkardı”.

1930’lar boyunca, dünya bir “Karanlık Vadi”ye girdi ve Avrupa da dünyanın 
“Karanlık Kıtası” halini aldı (Mazower, 1998; Brendon, 2000). İki savaş arası 
dönem, birbirine rakip üç ideoloji, liberal demokrasi, faşizm ve komünizm ara-
sındaki yoğun politik rekabete tanıklık etmiştir. Versailles Anlaşması’nı (1919) 
takiben, Avrupa’da demokrasi inşa edildi ama 1930’larda hemen hemen her yerde 
geri çekildi. 1940’tan itibaren ise “fiilen yok oldu”. Büyük Buhran sırasında ka-
pitalist dünyada görülen ekonomik yönetim başarısızlıkları totalitarizme ve aşırı 
milliyetçiliğin palazlanmasına olanak tanıdı ve dünya ekonomisi parçalanmaya 
başladı. Brendon’ın (2000) yorumladığı gibi, “eğer 1914 ışıkların sönmesini, 1939 
panjurların kapanmasını ifade ediyorsa, 1929 sonrası da ışıkların kademeli olarak 
sönmesi anlamını taşıyordu”. Büyük Buhran “Armageddon2’un ekonomideki kar-
şılığı” ve “Kara Ölüm3’den beri insanlığı sarsan en kötü barış zamanı krizi”ydi. 
Kapitalizmin krizi, demokrasiye ve eski liberal düzene olan güveni sarstı ve pek 
çoklarının “laissez-faire kaosa neden olduysa, otoriter rejim düzeni sağlayabi-
lir” sonucuna varmalarına yol açtı. İki savaş arası dönemdeki ekonomik felaket, 
İtalya’da Mussolini’nin iktidarını güçlendirdi, Almanya’da Hitler’in Ocak 1933’te 
politik gücü elde etmesine olanak tanıdı ve Japonya’yı “ekonomik bunalım, poli-
tik karmaşa ve askeri anlaşmazlık” yıllarının içine itti. Üç yıl süren sivil savaşın 
ardından 1939’da İspanya’da Franco, Batı Avrupa’nın başka bir faşist diktatörlü-
ğünü kurdu.

Ünlü 1929 Wall Street Çöküşü, sanayileşmiş kapitalist ekonomilerin, tarihin-
de en etkili ve yıkıcı dönemlerinden birinin habercisi oldu. Bir hafta içinde, 23 
Ekim’den 29 Ekim’e kadar, Dow Jones Sanayi Ortalaması, “Kara Perşembe” (24 
Ekim) ve “Kara Salı”da (29 Ekim) “dikey” fiyat düşüşleri ile yüzde 29,5 gerile-
di. Borsa çöküşünün ve ardından ekonomik faaliyette görülen Büyük Buhran ile 
bağlantısının nedenleri hakkında anlaşmazlık mevcuttur (bkz. Snowdon’da Ber-
nanke ve Romer söyleşileri, 2002a). 1920’lerde, “gürleyen yirmiler” adı verilen 

2 Musevi inancında, dünyanın sonu geldiğinde büyük savaşın yapılacağı kehanet edilen 
yerdir (ç.n.).

3 1347–51 yılları arasında Avrupa’da büyük bir yıkıma neden olan veba salgınıdır. Kara 
Veba olarak da bilinir (ç.n.).
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canlanma döneminde, pek çok Avrupa ekonomisinin aksine, ABD ekonomisinde 
zenginliğin artmakta olduğunu anımsamak önemlidir. Rostow’un (1960) “yüksek 
kitlesel tüketim çağı” yaklaşmış görünüyordu. 1920’lerin ortalarına kadar borsada 
görülen iyimserlik, Herbert Hoover’ın Kasım 1928’de Stanford Üniversitesi’nde 
kitleye yaptığı bir konuşmaya yansımıştır. Cumhuriyetçi Parti’den başkan adaylı-
ğını kabul ederken şu “ünlü son sözleri” sarf etmiştir:

Biz bugün Amerika’da yoksulluğa karşı nihai zafere herhangi bir ülkenin tarihinde 
daha önce görülmediği kadar yakınız. Düşkünler evi tarihe karışıyor. Henüz hedefe 
ulaşamadık ama son 8 yılın politikaları itibariyle gösterdiğimiz gelişme göz önüne 
alınırsa, yoksulluğun bu ülkeden defedildiği günü Tanrı’nın yardımıyla çok yakında 
göreceğiz. (bkz. Heilbroner, 1989)

Hoover’ın konuşmasını izleyen on yıl içinde (diğer önde gelen sanayileşmiş 
piyasa ekonomileriyle birlikte) ABD ekonomisi tarihinin en ciddi ekonomik krizi-
ni yaşamak zorunda kaldı. Bu kriz öyle ciddi bir boyuttaydı ki pek çokları kapita-
lizmin ve demokrasinin ayakta kalabileceğinden endişe duymaya başlamıştı. ABD 
ekonomisinde ekonomik faaliyetin çevrimsel zirvesi, Ağustos 1929’da görüldü ve 
borsa çöküşü 1920’lerin boğa piyasasını4 ortadan kaldırdığında GSYİH’de azalma 
başlamıştı bile. Çöküş, yeni ortaya çıkmakta olan bir durgunluğun tam üzerine 
geldiğinden, 1929–30 döneminde üretimde keskin bir gerilemenin görülmesi ka-
çınılmazdı. Ancak gerilemenin bu ilk kısmı, önceki iş çevrimi deneyimiyle gayet 
benzer çizgideydi. Bunalımın “Büyük” hale geldiği dönem ise, genellikle üzerinde 
anlaşılan 1931’in başları ve Mart 1933 arası dönemi kapsayan gerilemenin ikinci 
aşamasıydı (Dornbusch ve diğ., 2004). Bu nedenle, iktisatçıların araştırmak üze-
re ilgisini çeken soru şudur: “1929–30’da görülen ağır durgunluk, nasıl oldu da, 
1931–33 Büyük Buhranı’na dönüştü?” İktisatçıların büyük çoğunluğu, 1930’dan 
sonra üretim ve istihdamda görülen yıkıcı çöküşün, büyük oranda, özellikle eko-
nomik faaliyetteki azalmanın her yerden daha fazla olduğu ABD’de ve birkaç 
sanayi ekonomisindeki maliye ve para otoritelerinin yaptıkları bir dizi politika 
hatalarından kaynaklandığı üzerinde anlaşmaktadırlar (bkz. Bernanke, 2000 ve 
Bölüm 2).

Bunalımın kapsamı ve büyüklüğü, 1929 ve 1933 yılları arasında başlıca kapi-
talist piyasa ekonomilerinde görülen çöküşün zamanlamasını ve kapsamını göste-
ren Tablo 1.1’deki verilere bakılarak değerlendirilebilir.

En ağır darboğaz, sanayi üretiminde yüzde 46,8 ve GSYİH’de yüzde 28 ora-
nında bir düşüş yaşanan ABD’de görüldü. 1933’ten sonraki hızlı büyümeye rağ-
men (1938 dışında), üretim 1942’ye kadar büyük oranda normal düzeyinin altında 
seyretti. Bu dönem boyunca, ABD’de işsizliğin seyri, GSYİH’nin hareketiyle pa-
raleldi. ABD’de, 1929’da yüzde 3,2 düzeyinde olan işsizlik, 1933’te yüzde 25,2 
ile en yüksek düzeyine ulaştı, 1930’larda yüzde 18 ortalamasını buldu ve 1941’e 
kadar yüzde 10’un altına hiç düşmedi (Gordon, 2000a). Ekonomi, (teknolojik ge-
lişmeler, beşeri sermaye yatırımları ve hızlı işgücü artışı sonucu genişlemeye de-
vam eden) kapasitenin o kadar altına düşmüştü ki 1933 ve 1937 arasında üretimde 
yüzde 47 oranında bir artışa rağmen, işsizlik yüzde 9’un altına düşmedi ve 1938 

4 Boğa piyasası, borsada fiyatların tırmanışa geçtiği dönemi ifade etmektedir (ç.n.).


