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ÖNSÖZ 

 
İktisat teorisinde herhangi bir konunun "ders kitabı" yaklaşımıyla ele alınıp 

öğrenciye aktarılabilmesi için, o konunun içeriğinin ve sınırlarının kesin olarak 
belirlenmiş, konuya yaklaşım tarzının büyük bir çoğunluk tarafından benimsenmiş 
ve öğretiye egemen hale gelmiş olması genellikle aranan koşullardır. Bunlar bir 
dereceye kadar alanın bilimsel niteliğini koruyabilmesi için gerekli olmakla birlik-
te, çok defa belli yaklaşım ve tartışmaların öğrenciye ulaşmasını da engellemekte-
dir. Bunun bir nedeni şüphesiz, bazı konuların nitelikleri dolayısıyla "ileri" düzeyde 
kalmaları, ya da akademisyenlerin çabalarıyla bu düzeyde bırakılmalarıdır. Ancak, 
ders kitaplarının öğretiye egemen olan konu ve yaklaşımlarla sınırlanması, sadece, 
egemen öğreti ile bağdaşmadığı için "ideolojik" olarak nitelendirilip bir kenara 
atılan konu ve yaklaşımların değil; çok defa ortak bir temel ve terminoloji çerçeve-
sinde tartışılabilen konu ve yaklaşımların da ders kitapları dışında kalmasına yol 
açmaktadır. Bunun sonucunda, "büyüme teorisi", "fiyat teorisi" gibi başlıklar altın-
da öğrenciye sunulan ders kitaplarının içeriklerinin önemli ölçüde tartışmalı oldu-
ğu; gerçekte bunların, mevcut yaklaşımlardan sadece bir tanesini aktardığı sık sık 
gözden kaçmakta veya kaçırılmaktadır. Ders kitapları dışında egemen öğreti ile 
uyuşmayan yaklaşımlar öğrenciye aktarıldığında da, bunların kendilerine özgü 
yöntem ve terminolojileri ve egemen öğreti ile bir diyalog içinde bulunmamaları 
nedeniyle, öğrenciler tarafından "ders kitabı iktisadı" ile aynı çerçeveye oturtulup 
kıyaslanamamakta, çok defa bunların aynı konuları inceledikleri bile fark edile-
memektedir. 

Bu kitabın amacı, bir ölçüde bu geleneksel ders kitabı anlayışı sınırları dışına 
çıkıp, değer ve birikim teorilerinin temel sorunlarını sermaye teorisi çerçevesinde 
bütünleştirerek, bu konulardaki belli başlı yaklaşım ve tartışmaları oldukça basit 
bir düzeyde de olsa öğrenciye ulaştırmaktır. Sermaye teorisi, en geniş anlamında: 
üretim araçlarının üretimi, kullanımı, değişimi ve birikimi ile bu araçların özel 
mülkiyetine bağlı olarak bir gelir elde edilmesi gibi iktisat teorisinin çeşitli alanla-
rına uzanan, birbirlerine bağlı ve son derece kapsamlı ve karmaşık sorunları içer-
mekte, bu niteliği nedeniyle de iktisat teorisinin en tartışmalı alanını oluşturmak-
tadır. Kitapta, bu tartışmaların fiyat, bölüşüm ve büyüme teorileri ile ilgili olanları 
vurgulanacak; farklı teorilerin, bütüncül düzeyde ele aldıkları bölüşüm ve büyüme 
sorunlarının değer teorisi temelleri araştırılacak; kısaca, alternatif yaklaşımlar bü-
tün olarak incelenecek ve değerlendirilecektir. Sorunlar tamamen teorik düzeyde 
ele alınacağı için, değerlendirmeler de teorik düzeyde kalacaktır. Teorilerin; tarih-
sel gözlemlerden hareketle belirlenen bir kavramsal yapı ve varsayımlar seti ile 
bunlar üzerine kurulan modellerden türetilen ve tarihsel gözlemlere karşı denene-
cek olan hipotezlerden oluştuğu göz önüne alınırsa, teorik bir değerlendirmenin 
sadece varsayımlar-model-hipotezler aşamalarıyla sınırlı kalacağı; hipotez ve var-



sayımların tarihsel gözlemlere karşı denenmesini içermeyeceği düşünülebilir. Ger-
çekten kitapta, alternatif hipotezlerin "gerçekler" karşısında denenmesi amaçlan-
mamaktadır. Ancak bu, değerlendirmelerin, varsayım, model ve hipotezler arasın-
daki içsel tutarlılık denemesi ile sınırlandırılması demek değildir. Bir, iki istisna 
dışında, kitapta ele alınan teoriler, bu anlamdaki bir içsel tutarlılık denemesini 
kolaylıkla geçebilecek niteliktedir. Diğer yandan, bu değerlendirmeler, varsayımla-
rın tarihsel gözlemlere karşı denenmesini, yerleşik bir ifade ile, varsayımların "ger-
çekçi" olup olmadığının araştırılmasını da aşmaktadır. 

"Teori yapmak", harita yapmak gibi, bire-bir ölçeğin altına inilmesini, varsa-
yım ve soyutlamaları gerektirir. Aksi halde, yapılan şey, olayları aynen tasvir et-
mekten ve dünyaya kılıf geçirmekten öteye gitmez. Genellikle, teorik bir yapı için-
de iki tip varsayım bulmak mümkündür. Sınırlayıcı varsayımlar, model ve hipotez-
lerin "uygulanabileceği" ortam ve koşulları tanımlayan varsayımlardır. Basitleştirici 
varsayımlar ise sadece analitik amaçla yapılan varsayımlar olup bunlar, model ve 
hipotezlerin sınırlayıcı varsayımlar tarafından belirlenen "genellik derecelerini" 
etkilemezler. Hangi varsayımların sınırlayıcı, hangilerinin basitleştirici olduğu, 
vurgulanan sorun veya sorunların niteliklerine bağlıdır. Örneğin fiyat sorunu ince-
lenirken, her malın tek bir kesimde üretildiği varsayımı sınırlayıcı olduğu halde, 
birikim sorunu çerçevesinde bu, basitleştirici bir varsayım niteliğini kazanabilir. 
Bazı teorilerin içerdiği sınırlayıcı varsayımlar (örneğin tam rekabet), belli dönem-
lerle ilgili tarihsel gözlemlere uymadığı halde, bu teoriler bir "ilk yaklaşım" sağla-
yabilirler. Buna karşılık, tarihsel gözlemlerle kesinlikle bağdaşmayan, ortadan kal-
dırılmaları halinde model ve hipotezlerin de tümüyle ortadan kalkmasına yol açan 
sınırlayıcı varsayımlara (örneğin tek-mal) dayanan teoriler, "tarihsel olarak anlam-
lılık" denemesinden geçemeyecekleri için, bunların içsel tutarlılığı ve hipotezlerinin 
denenmesi önemini kaybedecek; bu teoriler, sınırlayıcı varsayımlarının "gerçekçi" 
olmaması nedeniyle reddedilebilecektir. Bu nedenle, teorilerin değerlendirilmesin-
de, sınırlayıcı ve basitleştirici varsayımların saptanması; bunların model ve hipo-
tezlerin genellik derecelerini ne ölçüde etkilediklerinin belirlenmesi, hipotezlerin 
"gerçeklere" karşı denenmesinden önce gelen bir aşamadır. 

Bir teorinin içerdiği varsayımların saptanmasında karşılaşılan güçlüklerin en 
önemlisi, iktisatçıların varsayımlarını açıkça belirtmekten pek hoşlanmamalarıdır. 
Varsayımların tek tek sıralandığı durumlarda da, bunların hangilerinin sınırlayıcı, 
hangilerinin basitleştirici olduğunun araştırılmadığı; çok defa, bir teorinin kendini 
bağlı saymadığı ve dolayısıyla basitleştirici olarak nitelediği bir varsayımın gerçekte 
sınırlayıcı olduğu da gözlenmektedir. Varsayımların niteliklerinin saptanması, mo-
dellerin daha genel koşullar altında yeniden formüle edilmesini ve bu yoldan elde 
edilen alternatif hipotezlerin kıyaslanmasını gerektirir. Bu tip bir değerlendirme 
sonunda, eğer bir teorinin, basitleştirici olarak nitelediği bir varsayımın gerçekte 
sınırlayıcı olduğu saptanırsa, bu teorinin öne sürüldüğü kadar genel olamayacağı; 
bu varsayımın ortadan kaldırıldığı koşullarda içsel tutarlılık denemesini geçemeye-
ceği açıktır. Kitapta alternatif teorilerin değerlendirilmesinde, sadece varsayımların 



tarihsel gözlemlerle bağdaşıp bağdaşmadığının veya "gerçekçi" olup olmadığının 
araştırılması ile yetinilmeyecek; teoriler daha "gerçekçi" varsayımlar altında yeni-
den ele alınarak bunların genellik dereceleri ile içsel tutarlılıkları saptanmaya çalı-
şılacaktır. 

Konunun kapsamlı olması ve belli başlı bütün yaklaşımların incelenmesi ya-
nında, bu tip bir yöntemle değerlendirme çabası; hipotezlerin üretilmesinde öğ-
rencinin öğreticiye inancı ilkesi yerine analitik kanıtlama ilkesinin uygulanması, 
kitabın hacminin büyüklüğünün temel nedenleridir. Sayfa sayısının artmasına yol 
açan diğer bir neden, ileri düzeyde matematik kullanılmasından mümkün olduğu 
kadar kaçınılması, matematik teknikler kullanıldığı zaman da bunların bilindiği 
varsayımının mümkün olduğu kadar az yapılmasıdır. Bu, kullanılan teknikler ko-
nusunda bazı açıklamalar yapılmasını, sorunların farklı biçimlerde, örneklerle, 
şekillerle açıklanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Diğer yandan, kitabın farklı 
öğretim düzeylerinde kullanılabileceği göz önünde tutularak, kısımların ve hatta 
bölümlerin içsel bütünlüğünün sağlanması amaçlanmış; bu da benzer veya aynı 
sorunların, farklı bölümlerde farklı analitik düzeylerde ele alınmasını gerektirmiş-
tir. 

Kitap altı kısımdan oluşmakta ve ayırımda sorunlar değil, yaklaşımlar esas 
alınmaktadır. Sorunların esas alınarak farklı yaklaşımların getirdiği çözümlerin 
kıyaslamalı bir şekilde formüle edilmesi ve değerlendirilmesi, analitik yönden daha 
güçlü bir yol olarak görülebilir. Ancak bunun, farklı yaklaşımların bütüncül içeriği 
ve sorunlar arasındaki ilişkiler konusunda sağlam bir ön formasyon gerektirmesi; 
kitabın da gerçekte bu ön formasyonun kazanılmasına bir katkıda bulunmak amacı 
ile, sermaye, bölüşüm ve büyüme teorilerinin sorunlarıyla ilk defa karşılaşacak 
olan öğrenciler için yazılmış olması; ayırımda yaklaşımların esas alınmasının ve 
sorunlar arasındaki ilişkilerin her yaklaşım içinde kurulması yoluna gidilmesinin 
nedeni olmuştur. Buna rağmen, hem modellerin formülasyonu, hem de değerlen-
dirme aşamalarında, alternatif teorilerin kıyaslanması gereği gözden kaçırılmamaya 
çalışılmıştır. Diğer yandan, son üç kısımdaki çağdaş yaklaşımlarla, bir ölçüde bun-
ların tarihsel kökenlerini veren ilk üç kısım arasında teorik bir süreklilik sağlanma-
sı amacı güdülmüş; kesitli kıyaslamalar ve referanslarla da bu süreklilik sağlanmaya 
çalışılmıştır. 

İlk kısım, emek-değer teorisi temelleri üzerine oturan klasik ekonomi politik 
yaklaşımını içermektedir. Bu kısımla ilgili olarak boşluğu hissedilebilecek en önem-
li husus, niteliksel değer sorunu ile Marx'ın yönteminin ayrıntılı bir şekilde ele 
alınmamış olması; Marx'ın ekonomi politik'inin tarihsel materyalizmden bir ölçü-
de soyutlanarak incelenmiş olmasıdır. Ancak, bu sorunların formel öğretim içinde 
ve dışında yeterince işlendiği ve tartışıldığı göz önüne alınırsa, bu boşluğun görün-
düğü kadar sakıncalı olmayacağı ümit edilebilir. 

İkinci kısımda neoklasik değer teorisinin eş-marjinallik ilkesinin; fiyat, bölü-
şüm ve sermaye teorilerinin sorunlarına uygulanmasında, farklı ekollerin yaklaşım-
ları kıyaslamalı bir şekilde incelenmektedir. 



Keynesçi yaklaşımı içeren üçüncü kısmın ilk bölümünde, gelir ve istihdam; 
ikincisinde bölüşüm; üçüncüsünde de büyüme teorileri ele alınmakta; efektif talep 
ve özellikle yatırım sorunu, bütün bu teorilerdeki belirleyici rolü nedeniyle, bu 
bölümlerin birleştirici unsuru olmaktadır. Bu kısmın Keynes yöntemi olarak ad-
landırılmasının, teorisini Keynes'den bağımsız olarak, kısmen Marx'ın modeli üze-
rine kuran Kalecki'ye bir dereceye kadar haksızlık olduğunun farkındayım. Bu kı-
sımda incelenen yaklaşımın literatürde Keynesçi olarak bilinmesi; Kalecki modeli-
nin de Marx'tan çok Keynes'le ortak unsurları içermesi, bu başlığın seçilmesinin 
nedeni olmuştur. 

Dördüncü kısım; fiyat, bölüşüm ve büyüme sorunlarını klasik yöntemle, an-
cak çağdaş terminoloji ve tekniklerle inceleyen; klasik ekonomi politik'in açık 
bıraktığı bazı temel sorunları çözümleyen, üç farklı modelden oluşmaktadır. Bun-
lardan fiyat ve bölüşüm sorunlarına yönelen Sraffa modeli ile büyüme sorununa 
yönelen Von Neumann modeli, oldukça genel geçerliğe sahip varsayımlar altında 
formüle edilmiş olduğundan; bunlardan türetilen sonuçlar, daha sınırlayıcı varsa-
yımlar altında geliştirilen alternatif modellerin değerlendirilmesinde önemli rol 
oynayacaktır. Bu kısmın son bölümünde ele alınan model ise, bu iki modelin so-
nuçlarına dayanılarak, daha basitleştirici varsayımlar altında, fiyat-bölüşüm-
büyüme sorunlarının bir arada incelenmesine yönelmektedir. 

Beşinci kısımda, yerleşik iktisat öğretisine büyük ölçüde egemen olan çağdaş 
neoklasik yaklaşım ele alınmakta; bu kısmın ilk bölümünde bölüşüm; ikincisinde 
büyüme; üçüncüsünde sermaye teorileri vurgulanmakta; son bölümde ise bu teori-
ler özellikle Keynes ve Sraffa yaklaşımlarının sonuçları ışığında değerlendirilmek-
tedir. 

Son kısım, fiyat ve sermaye sorunlarına klasik; bölüşüm sorununa Keynesçi; 
birikim sorununa ise kısmen klasik, kısmen de Keynesçi açıdan yaklaşan Neo-
Keynesçi teorileri içermektedir. Bu kısmın dördüncü ve sonuncu bölümlerinde, 
teorilerin varsayımlarının sınırlayıcılığı ile ilgili eleştirilere, bunların ortadan kaldı-
rılması halinde ortaya çıkan alternatif model ve hipotezlere, teorilerin farklı unsur-
ları arasındaki uyum konusundaki değerlendirmelere yer verilmektedir. 

Her bölümün sonunda, o bölümde incelenen sorunlarla ilgili okuma listeleri 
yer almaktadır. Bölümlerin içerdiği sorunları benzer yaklaşımlarla ele alan kaynak-
lar ** ile işaretlenmiş olup bunlar, bu konularda temel metinlere gitmek isteyen 
okuyuculara kesinlikle tavsiye edilebilir. * işareti, bölümlerde incelenen sorunların 
uzantılarına giden, ya da kısaca değinilen sorunları ayrıntıları ile inceleyen kaynak-
ları göstermektedir, işaretlenmemiş kaynakların bir kısmı aynı sorunları daha genel 
modeller çerçevesinde ve/veya daha ileri matematik teknikler kullanarak incele-
yen; diğerleri de ikinci derecede önem taşıyan kaynaklardır. Bu okuma listelerin-
de, gerekli görüldüğü yerlerde kaynaklarla ilgili kısa açıklamalara yer verilmekte-
dir. 

Bazı teknik yabancı terimler için kullanılan Türkçe karşılıklar kitabın sonunda 
belirtilmektedir. Bunların bir kısmı az çok yerleşmeye başlayan, diğerleri ise yaza-



rın uygun gördüğü "yeni" terimlerdir. Özellikle bu sonuncular kesin tercihler ola-
rak değil, öneriler olarak yorumlanmalıdır. 

Bu kitap 1960'ların sonlarından bu yana sırasıyla University of East Anglia ve 
S.B.F.'de verdiğim Para ve Büyüme ile Büyüme Teorileri derslerine dayanmaktadır. 
Kitap S.B.F. ve benzer öğretim kurumlarındaki ders programları göz önünde tutu-
larak, kısmen lisans, kısmen de lisansüstü öğrencileri tarafından kullanılmak üzere 
yazılmıştır. Geçmişteki öğretim denemeleri kitabın sırasıyla: 2; 4; 10; 11; 14; 15; 
16.1.; 18.1.-18.3. ve 19’uncu bölüm ve alt-bölümlerinin lisans düzeyindeki büyü-
me teorileri dersleri için gerekli ve yeterli olduğunu göstermektedir. Ancak, klasik 
bölüşüm ve büyüme teorilerinin birinci bölümdeki emek-değer teorisini; Keynesçi 
ve Neo-Keynesçi teorilerin dokuzuncu bölümdeki kısa dönem gelir ve istihdam 
teorisini; çağdaş neoklasik teorilerin de 5–7’inci bölümlerdeki değer ve bölüşüm 
teorilerini gerektirdiği de göz önünde tutulmalıdır. Bu bölümler daha önceki aşa-
malarda (örneğin iktisadî düşünceler tarihi, makro ve mikro iktisat derslerinde) 
kullanılabileceği gibi, büyüme teorileri derslerinde de bir ön çalışma olarak öne-
rilebilir. Bunlar dışında kalan: 3; 8; 12; 13; 16.2.-16.3.; 17; 20-24’üncü bölüm ve 
alt-bölümler, bugünkü koşullarda, tamamen lisansüstü iktisat teorisi programlarına 
yönelmektedir. Giderek bu konuların da lisans düzeyine kayacağını, kitabın da 
bunun gerçekleşmesine katkıda bulunacağını ümit ederim. 

Kitabın işgücü içeriğinin ancak bir kısmının yazara ait olduğunu belirtmemek, 
kitabın yazılması ve basılması sırasında çeşitli şekillerde katkıda bulunan kişilerin 
üretken işgüçlerini yazara mal etmek olur. Bu kişilerin başında, kitapta yer alan 
konuların en oluşmamış biçimiyle ilk defa "üzerlerinde denenmesini" sabırla karşı-
layan, olumlu tepkileriyle çeşitli sorunların kitapta olmasa bile en azından yazarın 
kafasında açıklığa kavuşmasını sağlayan öğrenci arkadaşlarım gelmektedir. Kitabın 
ve ders programlarının hazırlanması sırasındaki tartışmalardaki olumlu eleştirileri 
ve önerileri için Korkut Boratav, Hasan Ersel ve Tuncer Bulutay'a; son bir kaç 
yıldaki ders dağıtımlarında beni kayırarak, kitabın yazılabilmesi için gerekli zamanı 
bana sağlayan Ekonometri Kürsüsü üyelerinin tümüne teşekkür borçluyum. Kita-
bın basılması sırasında ortaya çıkan sorunlarla gereğinden de fazla ilgilenen; bun-
ların çözümlenmesini sağlayarak kitabın basılabilmesi olanağını yaratan meslektaş-
larıma; Cem Eroğul, Oğuz Öner, Salih Ak ve özellikle Süleyman Gedik'e; Ankara 
Üniversitesi Basımevi işçi ve yöneticilerine içten teşekkür ederim. Eşime ve bu 
kitabı armağan ettiğim oğluma, kitabın hazırlanması sırasında, zamanımın kendile-
ri ile kitap arasındaki "optimal" dağılımından vazgeçtikleri için; ve eşime ayrıca, 
dizin ve referansların hazırlanmasındaki ve düzeltmelerin yapılmasındaki katkıları 
için teşekkürlerim sonsuzdur. Bütün bu katkılara rağmen kitapta hata ve aksaklık-
lar görülüyorsa, bunların sorumluluğu sadece bana aittir. 

Y. A.,  
Eylül 1976  

U.E.A., Norwich. 

 



 



İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
 

Bu kitabın tamamlanmasından bu yana dört yıldan fazla bir zaman geçti. Bu 
süre içinde İktisat Teorisi'nin yerinde kaldığı söylenemez. Çağdaş teoriler bir yana, 
tarihsel doktrinlerin bile, yorumları ve ele alındıkları analitik çerçeveler sürekli bir 
gelişim içinde. Kitabın kapsadığı konular çerçevesinde özellikle iki alanda önemli 
gelişmeler olduğu söylenebilir. Bir kere, emek-değer teorisi sömürü kavramı et-
rafında, heterojen işgücü, bileşik ürün gibi konuları da kapsayan bir genelleştirme-
ye doğru giderken Marxist kriz teorisi de bir hayli yol aldı. Diğer yandan 
makroteori ve parasal sorunlar çerçevesinde Keynesçi teorinin yeni bir mikro te-
mele oturtulmaya başlandığı ve Walrasçı genel dengeden Keynesçi genel dengesiz-
lik teorisine doğru ilerlendiği gözlenmekte. Bu gelişmelerden ilki bir ölçüde başka 
yerlerde ele alındığı için kitabın ikinci baskısında bunlara yer verilmedi- Y. Akyüz, 
Emek-Değer Teorisi ve Nitelikli İşgücü Sorunu, S.B.F., 1980: "Joint Production, 
Non-Substitution and the Labour Theory of Value", GETA Discussion Papers, 
1980-1, S.B.F., Ankara. Makroteorinin mikro temelleri ise gerek nitelik, gerek 
nicelik açısından bu kitabın ikinci baskısına sokuşturulamayacak kadar farklı ve 
önemli ve başlı başına bir araştırma konusu. Bunların dışında, Von Neumann tipi 
genel dinamik denge teorisinin giderek ağırlık kazanması bir yana, özellikle büyü-
me, teknolojik gelişme ve bölüşüm konularında önemli gelişmeler olduğu söyle-
nemez. 

Dolayısıyla, ikinci baskıda yapılan değişiklikler oldukça marjinal, ufak tefek 
baskı hatalarının düzeltilmesi ve sunum iyileştirmeleriyle sınırlı. Bunlardan bazıla-
rına dikkatimin okuyucular ve öğrenciler tarafından çekilmiş olması ise sevindirici. 
Umarım aynı şey bu ikinci baskıdan sonra da sürer. 

 
Y. A., 

Haziran 1980, 
S.B.F., Ankara, 



 



ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ 
 

Bu kitabın ilk baskısından tam 32 yıl sonra yeniden basılmasının tek nedeni 
öğrenci ve öğretim üyelerinden gelen talep. Aradan çok uzun bir zaman  
geçmiş olmasına rağmen, Türkiye’deki akademik ortamdan ayrıldığım 1983 yılın-
dan bu yana sayıları hızla çoğalan üniversitelerin birkaçında bu kitabın kullanıl-
makta olduğu, elden ele dolaşan bir kaç eski kopyanın hayli yıprandığı ve yeni bir 
baskı yapılmasının uygun olacağı söylendiği zaman tepkim ister istemez olumlu 
oldu. 

Ama neden aynen basım?  Son 30 küsur yılda kuşkusuz sermaye, büyüme ve 
bölüşüm konusunda önemli yeni fikirler, teoriler ortaya atıldı ve oldukça sıcak 
tartışmalar yaşandı.  Bunlardan biri, 1990’ların başından itibaren geliştirilen “içsel 
büyüme teorisi” ya da “yeni” büyüme teorisi.1  Bu çerçevede oluşturulan modelle-
rin ortak özelliği, kısım V’de incelenen çağdaş neoklasik büyüme teorisinde dışsal 
olarak belirlenen iki temel parametrenin, tasarruf oranı ve teknolojik gelişme hızı-
nın, neoklasik yaklaşımın mikroekonomik seçim-teorik (choice-theoretic) temelleri 
çerçevesinde içsel olarak belirlenmesidir.2  Hane halkı kesiminin zamanlararası 
bütçe kısıtına tabi olarak yapmaya çalıştığı fayda maksimizasyonu amacıyla aldığı 
ve beşeri sermaye birikimini de içeren kararlar ile kâr amacı güden firmaların araş-
tırma ve geliştirmeye yönelik yatırım/harcama kararları bu içselleştirmenin temel 
mekanizmalarını oluşturmaktadır. Yaklaşımda sermaye kavramı genişletilmekte, 
beşeri sermaye ön plana çıkartılmakta, bilgi birikimi ve araştırma ve geliştirme 
harcamaları hem içsel hem de dışsal ekonomiler yaratarak teknolojik gelişme ve 
büyümenin temel itici gücü haline gelmekte, tüm bunlar sadece bireysel optimizas-
yon davranışlarına değil, aynı zamanda devletçe izlenen politikalara da bağlı ola-
rak değişebilmektedir.  Bu çerçevede ülkeler arasındaki büyüme farkları bireysel 
davranış ve politika farklarıyla açıklanmakta, buna yönelik uygulamalı çalışmalar, 
içsel büyüme literatürünün önemli bir uzantısını oluşturmaktadır.   

Kısım V’de incelenen “çağdaş neoklasik yaklaşım” gibi “içsel büyüme teorisi” 
de yoğun tartışmalara konu olmuştur.  Bilgi birikiminin, araştırma ve geliştirme 
çabalarının ve bunları etkileyen politikaların uzun-dönemli büyüme üzerinde etkili 
olduğu genel kabul görmekle birlikte, yeni olduğu iddia edilen bu unsurların pek 
çoğunun uzun zamandır literatürde tartışılageldiği bilinmektedir.  Nitekim yeni 

                                                           
1  Bunun öncüleri P.M. Romer, “Increasing returns and long-run growth”, Journal of Political 

Economy, 94(4); ve R.J. Barro, “Economic growth in a cross-section of countries”, Quarterly 
Journal of Economics, 106(3). 

2   Bunun makroekonomik çerçevede gelir ve istihdam düzeyinin belirlenmesinde uygulaması 
için bkz. Y. Akyüz, Fiyat Mekanizması ve Makroekonomik Dengesizlikler.  Yurt Yayınları, An-
kara, 1984.   



olan tek şeyin içsel yerine dışsal kavramının kullanılması olduğu ve getirilen katkı-
nın, daha önce veri olarak alınan parametreleri hayli karmaşık matematiksel mo-
deller içinde, neoklasik yaklaşım çerçevesinde belirleme çabasıyla sınırlı kaldığı 
görüşü hayli yaygındır.3  Daha da ilginç olan husus, bu “yeni” teorinin, kitabın 
18’inci bölümünde tartışılan yetersizliklere ve eleştirilere yanıt vermemesi, hatta 
bunları yok saymasıdır.   

1990’ların başında sosyalist bloğun çökmesi, kapitalizmin tartışmasız tek bir 
sistem olarak hemen her yerde egemen hale gelmesi ve piyasaların global entegras-
yonu – küreselleşme – ile birlikte, açık ekonomilerde büyüme ve bölüşüm ya da 
dışa açılmanın büyüme ve bölüşüm üzerindeki etkileri konusundaki tartışmalar da 
ön plana çıkmıştır.  Bu konular daha çok ad hoc olarak geliştirilen ve ülke-kesit 
(cross-country) kıyaslamalara dayanan uygulamalı araştırmalar çerçevesinde tartı-
şılmıştır.4   Öte yandan her ne kadar neoklasik içsel büyüme teorisi esas itibariyle 
kapalı ekonomiler çerçevesinde oluşturulmuşsa da, bu yaklaşım serbest piyasa 
vurgusuyla giderek küreselleşme ideolojisinin “deus ex machina”sı rolünü de oy-
namaya başlamıştır.  Üretim “faktörleri”nin uluslararası hareketliliğinin ve serbest 
ticaretin, yaparak öğrenme, teknoloji transferi gibi etkilerle büyüme ve gelişmeye 
ivme kazandıracağını öneren çeşitli “açık ekonomi içsel büyüme modelleri” oluştu-
rulmuş ve bunların öngörüleri ülke-kesit verilerle sınanmaya çalışılmıştır.   

Tüm bunlara rağmen ne dış ticaret teorisinin, ne de uluslararası sermaye ha-
reketlerinin büyüme teorisine doğru dürüst entegre edilebildiği söylenemez.  Öte 
yandan uluslararası işgücü hareketlerinin sınırlanması, fikri mülkiyet haklarının 
uluslararası anlaşmalarla teknoloji üretenler lehine korunması, ulus-ötesi 
(transnational) şirketlerin pekişen egemenliği ve uluslararası sermaye hareketleri-
nin yarattığı mali istikrarsızlık ve krizlerin istihdam ve yatırım üzerindeki kalıcı 

                                                           
3   Teorinin eleştirisel bir gözle değerlendirmesi için bkz. A.P. Thirwall and G. Sanna “”New” 

growth theory and macro-economic determinants of growth: an evaluation and further evi-
dence”, in P. Arestis (ed.) Employment, Economic Growth and the Tyranny of the Market, 
Edward Elgar 1996; B. Fine, “Endogenous growth theory: a critical assessment”, Cambridge 
Journal of Economics, Vol. 24(2): 245-65; 2000; ve A.P. Thirwall  “”Old” thoughts on 
“new” growth theory”, N. Salvatori (ed.) Old and New Growth Theories: An Assessment.  
Edward Elgar, 2003.  

4  Uluslararası karşılaştırmaya olanak sağlayan iki yeni veri tabanı, R. Summers and A. Heston, 
“The Pennn World Table (Mark 5): An expanded set of international comparisons, 1950-
1988”, Quarterly Journal of Economics, 106(1), 1991 ve A. Maddison, Monitoring the World 
Economy. Paris, OECD, 1995, bu tür çalışmaları hayli kolaylaştırmıştır.  Bu ad hoc modeller 
çerçevesindeki tartışmalar için bkz. F. Rodriguez and D. Rodrik, “Trade policy and economic 
growth: A skeptic’s guide to the cross-national evidence”, B. Bernanke and K.S. Rogoff 
(eds.), NBER Macroeconomics Annual 2000, Cambridge, MA, MIT Press. 



olumsuz etkileri, açık ekonomi içsel büyüme modellerinin çizdiği çerçevenin ger-
çekçiliği konusunda ciddi kuşkular yaratmıştır.5 

Otuz küsur yılda değişen sadece sermaye, büyüme ve bölüşüm alanlarında ge-
tirilen yeni yaklaşım ve teoriler, ya da yazarın entelektüel ve bilimsel öncelikleri ve 
üslubu değil kuşkusuz.  Tüm bunlar basım teknolojisindeki gelişmeler yanında 
hayli sınırlı kalıyor.  Kitap ilk defa dev bir şilebin makine dairesi gibi sıcak ve isli 
bir atölyede, içeriğinin emek-değer vurgusunu yansıtırcasına, harflerin ve şekillerin 
tek tek kalıplara dökülmesiyle hazırlanan plakalarla basılmış, bu işler yıllar değilse 
bile aylar sürmüştü.  Bugünkü bilgisayar tarama (scanning) teknolojisi ile kıyaslan-
dığında resim yapmak ile fotoğraf çekmek arasındaki fark gibi.  Ama yine de mo-
dern teknolojinin yanılmaz olduğunu söylemek olanaksız.  Kitabın fotoğrafında 
“flu” imajları en aza indirmek için gösterdiği çabalardan dolayı Fethiye Çolak ve 
çalışma arkadaşlarına ve Prof.  Ömer Faruk Çolak’a  teşekkür ederim.  Ama kalan 
hataların sadece tarama teknolojisinin yetersizliklerinden kaynaklanmadığından da 
eminim. 

 
Yılmaz Akyüz, 

Ekim 2008, 
Bellevue, Cenevre 

 

                                                           
5  Bu konuların bir kısmı yazar tarafindan çeşitli vesilelerle incelenmiştir.  Uluslararası ticaretin 

henüz büyüme teorisine doğru dürüst monte edilemediği konusunda bkz. Y. Akyüz, 
“Industrial tariffs, international trade and development”, G. Dosi and M. Cimoli (eds.) 
Industrial Policy and Development, OUP, 2009: Uluslararası anlaşma ve uygulamaların sınır-
layıcı etkileri konusunda “Global rules and markets: Constraints over policy autonomy in 
developing countries”, TWN Global Economy Series 10. Penang, 2007: Mali istikrarsızlığın 
ve krizlerin istihdam ve yatırım etkileri için “From liberalization to investment and jobs: Lost 
in translation”, ILO Working Paper 74, Geneva, 2006; ve “Managing financial instability in 
emerging markets: A Keynesian perspective”, METU Studies in Development, 2008, 35(10).  
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KISIM I

KLASİK EKONOMİ POLİTİK 
 



2 Klasik Ekonomi Politik 

 



 Klasik Yaklaşım ve Emek – Değer Teorisi 3 

 

 

 

 

 

 

1.1. GİRİŞ 
Adam Smith'in temellerini attığı, Ricardo'nun formelleştirdiği ve Marx'ın da 

tarihsel bir nitelik kazandırdığı klasik ekonomi politik geleneği içinde bu iktisatçı-
ların tek bir nihai amaçta birleştiklerini söylemek olanağı vardır: kapitalizmin 
geleceği hakkında öndeyilerde bulunmak. Bu, kaçınılmaz bir biçimde, kapitalizmin 
işleme mekanizmasının temel unsurlarının ve bu unsurların birbirleriyle olan ilişki-
lerinin belirlenmesini gerektirmiştir. Klasik ekonomi politiğe dinamik nitelik ka-
zandıran şey, bu unsur ve ilişkilerin bir evrim içinde belirlenmesine yönelik çaba-
lardır. Bunun sonucunda, dinamik iktisadın iki temel özelliği, zaman ve değişme, 
klasik analiz yöntemine de egemen olmuştur. Bununla beraber, gerek ortaya çıkan 
teorilerin analitik yapıları ve kavramsal çerçeveleri, gerek bunların arkasında yatan 
düşünce yöntemleri, bir iktisatçıdan diğerine önemli farklılıklar göstermektedir. 

Ricardo, ekonomi politiğin konusunun, toprak ürünlerinin üç sınıf arasında, 
kâr, ücret ve rant şeklindeki bölüşümünün yasalarının saptanması olduğunu söy-
lerken, gerçekte bölüşümü kapitalizmin dinamiğinin belirleyici unsuru olarak orta-
ya atmaktaydı. Nitekim Ricardo'da ortaya çıkan model, sermaye birikimi ile bölü-
şümün karşılıklı ilişkileri üzerine kurulmuştur: kâr, sermaye birikiminin kaynağı 
olmakta, sermaye birikimi ise bölüşümü ve dolayısıyla kârı belirlemektedir. Bu 
açıdan, daha sonra Marx'ın ortaya attığı, kapitalizmin temel çelişkisini Ricardo'da 
da bulmak mümkündür. Her ne kadar bu çelişkinin ortaya çıkış nedenleri ve biçi-
mi farklı ise de; gerek Marx, gerek Ricardo, kapitalist birikimin, bu birikimin kay-
nağı olan kârı ortadan kaldıracağı sonucuna ulaşmakta ve kapitalizm hakkında 
yaptıkları öndeyide, bu bakımdan birleşmektedirler. 

Ricardo ve Marx modelleri incelenirken, bu modellerin kavramsal çerçevele-
rinin ve analitik yapılarının benzeştiği ve farklılaştığı noktalar ortaya çıkacaktır. 
Ancak bundan önce, bu çerçeve ve yapıyı belirleyen temel düşünce yöntemlerini 
saptamak gerekir. Yukarıda klasik ekonomi politiğin Ricardo ile formel bir nitelik 
kazandığı belirtilmişti. 

Bu formellik bir yandan temel kavramların soyutlanması, diğer yandan da bu 
teorik kavramların ilişkilerinin sistematik bir bütün halinde incelenmesi biçiminde 
oldu. Marx, kendinden önceki ekonomi politiğin analitik yöntemini ve sonuçlarını 
eleştirmekle beraber, ekonomi politiğe bilimsellik veren bu soyutlama ve sistemleş-
tirme unsurlarının Marx'ta da yer aldığını görmekteyiz. Bu sistematik bütünün 
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birleştirici unsuru emek-değer teorisi olmuştur. Ekonomi politik, Smith'den önce 
tasvir ve sınıflandırma aşamasında bulunmaktaydı ve temel önermelerine, somut 
olaylardan türetilen sonuçların genelleştirilmesi ile ulaşıyordu. Smith'le başlayan 
emek-değer teorisinin, Ricardo'nun formel yapısı içinde birleştirici bir unsur ola-
rak belirmesi, ekonomi politiği, ekonomik sistemin bütünün işleyişi konusunda 
genellemeler yapabilecek hale getirmiştir. 

Marx ile Ricardo arasındaki temel fark, analitik yöntem farkı değil, analitik 
yöntemin kullanılış biçiminde, diğer bir deyişle, soyutlamanın ve ulaşılan kavram-
sal çerçevenin niteliğindedir. Ricardo, Ekonomi Politiğin İlkelerinde evrensel bir 
teori ortaya koyma çabasında olduğu halde Marx, Kapital'de analizini, 'modern 
burjuva üretimi' ile sınırlamaktadır. Ricardo ve bütün Marx-öncesi iktisatçılara 
kapitalizm, evrensel ve doğal bir üretim biçimi olarak görünmekteydi. Bunun so-
nucunda ortaya konan modellerin kavramsal çerçevesi ve sonuçları da evrenselliğe 
ve doğallığa sahiptir. Nitekim Ricardo, yukarıda değinilen öndeyiyi sadece kapita-
lizm için değil, üretim araçlarının kullanıldığı, birikimin ve tarımsal üretimin mev-
cut olduğu bütün üretim biçimleri için, diğer bir deyimle 'bütün toplumlar ve çağ-
lar' için yapmaktadır. Kısaca, Marx'tan önce ekonomi politik, bütün toplum ve 
çağların doğal ekonomik kurallarını elde etmek iddiasındadır. 

Oysa Marx'ın yönteminin en önemli niteliği 'tarihsel belirleme'dir. Bu, açık bir 
biçimde 'evrensel veya doğal' kategorilerle 'tarihsel' kategoriler ayırımında ortaya 
çıkmaktadır. Evrensel, veya doğal kategoriler, en geniş anlamıyla teknolojik kate-
gorilerdir ve toplumsal üretimin ortaya çıktığı bütün ekonomilerin asgari var olma 
koşullarıdır. Tarihsel kategoriler ise toplumsal kategorilerdir ve farklı toplumsal 
gelişim aşamalarında egemen olan toplumsal ilişkiler tarafından belirlenirler. Ser-
maye, ücret ve kâr, Marx'tan önceki ekonomi politikteki doğal görünümlerinden 
çıkarak Marx'ta kapitalist üretim ilişkilerine özgü kategoriler haline gelmekte ve 
bu ilişkilerden türetilmektedir. Aynı şekilde, Marx'ta ekonomi politiğin ilkeleri 
değil, 'kapitalizmin ekonomi politiğinin ilkeleri' mevcuttur. Marx'ın modeli, top-
lumların tarihsel gelişim aşamasının belirlediği 'kapitalist aşamanın' dinamiğinin 
incelenmesine yönelmiştir. Bu açıdan Marx, Ricardo ve Smith'den devraldığı kav-
ramları kapitalizmin gerçek ve değişen koşullarına uygulamaktadır. Bu husus eko-
nomi politiğin birleştirici unsuru olan emek-değer teorisi için bile söz konusudur. 
Marx'da değer, Ricardo'nun aksine, sadece üretimin teknik ilişkilerinden türetilen 
niceliksel-değer sorunu olarak değil, üretimin toplumsal ilişkilerinden türetilen 
niteliksel-değer sorunu olarak da ortaya çıkmaktadır. Bu ise Marx'ı, Ricardo'da 
olmayan bir artık değer teorisine ulaştırmıştır. Aynı şeyi Marx'ın rantı ele alış biçi-
minde de gözlemek mümkündür. Ricardo için rant doğal bir bölüşüm kategorisidir 
ve toprağın üretimde kullanılmasından doğar; oysa Marx'ta rant, toprak mülkiyeti 
ile ilgili bir kategoridir ve dolayısıyla kapitalist üretim biçiminde ancak bazı koşul-
lar altında önem kazanır. Yine aynı şeyi Marx'ın, Malthus'un nüfus teorisine yö-
nelttiği eleştiride de gözlemek mümkündür: Malthus, üretim teknolojisinin ve 
biyolojik yasaların özelliklerinden evrensel bir nüfus ve ücret teorisi çıkarma pe-
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şinde. Marx'ta ise ancak, her üretim biçiminin kendine özgü bir nüfus yasası olabi-
lir ve bu, o üretim biçiminin egemen ilişkileri tarafından belirlenir. 

Bu açıdan Marx, Ricardo'yu ve kendinden önce gelen diğer iktisatçıları, top-
lumların tarihsel gelişim sürecinin her aşamasının kendine özgü içsel dinamiği 
olduğunu göremedikleri için eleştiriyor. Marx, kapitalizmin dinamiğini, kapitalist 
üretim ilişkilerinin belirlediği bölüşüm ve birikim yasalarından türetmek çabasında 
ve Marx'ta, Ricardo'dan farklı olarak, kapitalizmin temel çelişkisi, sadece kârı 
değil, kapitalist üretim biçimini de ortadan kaldırıyor. 

Buna rağmen Marx ve Ricardo modellerinin kavramsal çerçevelerindeki ve 
analitik yapılarındaki benzerlikler de önemlidir. Bunun önemli bir nedeni, 
Ricardo'nun doğal kategorilerini kapitalizmden türetmiş olmasıdır. Diğer yandan 
Ricardo'nun ekonomi politik tanımı ile Marx'ın üretim ilişkilerine verdiği önem 
arasında bir ayrılık mevcut değildir: aksine, her ikisi de sınıfsal yapıya yönelmiştir. 
Ricardo'nun bölüşüm ilişkilerini Marx'ta belirleyen şey üretim ilişkileridir ve bölü-
şüm ilişkileri, üretim ilişkisinin belirgin ve somut bir ifadesinden başka bir şey 
değildir. Kısaca, her ikisi de, bu anlamda üretim iktisatçılarıdır. 

Sonuç olarak, hem Marx'ta hem de Ricardo’da kapitalist dinamiği belirleyen 
şey, bölüşüm ve birikimin karşılıklı ilişkileri olmaktadır. Bu ilişkiler, Ricardo'da 
rant ile kâr, Marx'ta ise ücret ile kâr çelişkisinin kurallarına tâbidir. Her ikisinde 
de kâr, kapitalizmde üretim güçlerinin gelişmesini sağlayan temel unsurdur. 
Ricardo'da rant, Marx'ta ise kapitalizmin içsel dinamiği kârı ve giderek üretim 
güçlerinin gelişmesini sınırlamakta ve hem Ricardo hem de Marx, yaşadıkları çağ-
ların önünde giderek bu sınırları zorlamaktadır. 

1.2. EMEK DEĞER TEORİSİ 
Malların işgücü ve mallar tarafından üretildiği ve değişimin mevcut olduğu bir 

sistemde, malların birbirleriyle değişim oranlarının ve bu oranları belirleyen unsur-
ların saptanması, çözülmesi gereken ilk sorun olarak ortaya çıkmakta ve bu sorun 
değer teorisinin konusunu meydana getirmektedir. Malların işgücü ile değişim 
oranları bir ücret sorunu olduğundan, değer teorisi, bir yandan bölüşüm sorununu 
diğer yandan da değişim-değerleri sorununu çözmeye yönelmiştir. 

Değişim değerlerinin belirlenmesi, gelir, bölüşüm, harcama ve birikim sorun-
larının incelenebilmesinin ön koşuludur. Bütün bu makro değişkenler, farklı mal 
bileşimleri şeklinde ortaya çıkmaktadır ve bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi, 
bu değişkenlerin belli bir ortak temele indirgenmesini gerektirir. Bu indirgeme, 
ancak bütün bu değişkenlerin aynı ölçü birimi ile ifade edilmesiyle mümkündür. 
Bu ölçü birimi bir mal veya işgücü olabilir; yani gelir, sermaye stoku gibi bütüncül 
değişkenler belli bir mal veya işgücü zamanı cinsinden ifade edilebilir, iki maldan, 
X1 ve X2, oluşan bir değişken, bu iki malın değişim oranı biliniyorsa, bu mallardan 
herhangi biri cinsinden ifade edilebilir. Örneğin bu bileşik mal içinde üç birim X1 
ve dört birim X2 mevcut ise ve bu iki malın değişim oranı P1 /P2 = 2 ise, bu bileşik 
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malın X1 cinsinden ifadesi 3X1 + (l /2)4X1 = 5X1; X2 cinsinden ifadesi ise 6X2 + 
4X2 = 10X2 olmaktadır. Görüldüğü gibi bu iki malın değişim oranı bir miktarlar 
oranı şeklindedir: buradaki örnekte bir birim X1 malı iki birim X2 malı ile değiş-
mektedir. Ancak bu oran, X1 ve X2 mallarının değerinin değil, X1 malının X2 malı 
cinsinden ifadesinin bir ölçüsüdür ve neden dolayı bu iki malın bu oranda değiş-
tiğini göstermez. Kısaca, eğer hem X1 hem de X2 bir değer iseler, bunlar birbirleri-
nin değer ölçüsü olamazlar; veya genel olarak, kendisi bir değer şeklinde ifade 
edilmiş olan bir mal diğer bir malın değerinin ölçüsü olamaz. Bir malın diğer bir 
malla değişim oranını, bu mallarda ortak olan fakat kendisi bir değer şeklinde 
ifade edilmemiş bulunan bağımsız bir değişken belirler. Klasik ekonomi politik bu 
değişkeni emek-değer teorisi çerçevesinde tanımlamaktadır; bir malın değeri, o 
malın üretimi için gerekli toplam işgücü miktarına (veya zamanına) eşittir ve mal-
lar arasındaki değişim oranlarını, malların içerdikleri toplam işgücü miktarlarının 
(veya zamanlarının) birbirine oranı belirler. 

Faydanın, malların üretimi ve değişimi için bir ön koşul olduğu Smith'den beri 
bilinmektedir. Bu, klasik ekonomi politiğin kullanım değeri kavramında ifadesini 
bulmuştur. Üretim, belli kullanım değerlerinin farklı kullanım değerlerine dönüş-
türülmesi, değişim ise kullanım değerlerinin fayda ve ihtiyaca göre el değiştirmesi-
dir. Ancak, bir malın faydası, o malı kullanım değeri haline getirirse de o malın 
değişim değerinin bir ölçüsü değildir ve o malın diğer mallarla değişim oranını 
belirlemez. 

 Ricardo, malların değişim değerlerinin, içerdikleri işgücü miktarları ile belir-
lendiği kuralının bazı koşullarda gerçekleşmeyeceğini belirtirken, aynı zamanda, 
değer sorununun hangi çerçeve içinde incelenmesi gerektiğini de saptamaktaydı. 
Tarihi eserler, klasik tablolar gibi yeniden üretilmesi olanağı olmayan malların 
değişim oranlarının, bu malların içerdikleri işgücü miktarı ile ilgisinin bulunmama-
sının nedeni, bunların mutlak anlamda kıt olmalarıdır. Ancak bu durum, yeniden 
üretilme olanağı olan mallar için söz konusu değildir; bu malların üretimini sınır-
layan şey, teknik anlamda, işgücünün kıtlığıdır. Eğer işgücü, A malının üretimin-
den B malının üretimine kayabiliyorsa, B malının A malına göre kıt olması söz 
konusu değildir. Değer sorunu ise bu malların üretimi ile ilgilidir. 

Ancak, yeniden üretilme olanağı olmadığı halde, işgücü ile birlikte bütün veya 
bazı malların üretiminde kullanılan kaynakların değişim değerlerinin belirlenmesi 
sorunu Ricardo'yu oldukça rahatsız etmiştir. Nitekim Ricardo, yeniden üretilmesi-
ni olanaksız gördüğü 'toprak' ve bununla ilgili rant sorununa değer sorunundan 
hemen sonra yer vermiş ve bunun değer ilkesini etkilemediğini göstererek yeniden 
üretilen mallarla ilgili değer ve bölüşüm sorunlarına yönelmiştir. 

Malların üretiminde işgücünün ve malların kullanıldığı bir üretim tekniğinde, 
bir malın içerdiği toplam işgücü iki bölümden oluşur: o malın üretiminde kullanı-
lan malların veya üretim araçlarının içerdiği işgücü zamanı veya dolaylı işgücü ve 
bu üretim araçlarını kullanarak malın üretimini sağlayan dolaysız işgücü. Marx, 
değeri, bir malın üretimi için 'toplumsal olarak gerekli işgücü miktarı' şeklinde 
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tanımlamaktadır. Bu toplumsal olarak gerekli işgücü miktarı, belli bir toplumun 
belli bir döneminde kullanılan ortalama bir üretim tekniğinin gerektirdiği dolaylı 
ve dolaysız işgücü zamanlarının toplamıdır. Diğer bir deyimle malların değeri, 
bunların üretim tekniğinin gerektirdiği toplam işgücü ile belirlenmekte ve teknolo-
jik gelişmeye bağlı olarak değişmektedir. Bununla beraber gerek Ricardo, gerek 
Marx, malların üretim tekniklerinin verilerinden, yani teknik katsayılardan değil, 
doğrudan doğruya değerlerden hareket etmekte ve bir malın üretiminde kullanılan 
üretim araçlarının içerdiği dolaylı işgücünü veri olarak almaktadırlar: yani, hareket 
noktaları üretim tekniklerinin input-output katsayıları değil, bu katsayıların bü-
tüncül bir ifadesi olan değerlerdir. Oysa, malların içerdiği işgücü miktarlarının 
üretim katsayılarından türetilmesi, emek-değer teorisinin temelindeki 'üretimin 
teknik ilişkilerinin' veya nesnel ilişkilerin saptanmasına olanak verecektir. Bu ne-
denle burada, formel yaklaşımda üretim katsayılarından hareket edilecektir. Mal-
ların işgücü içeriklerini üretim tekniklerinin katsayılarından türetmek için iki te-
mel varsayım yapılacaktır: 

1.  İşgücü homojendir- diğer bir deyimle, bütün malların üretiminin aynı nite-
likte işgücü gerektirdiği ve bunun, Marx'ın basit işgücü olduğu varsayıla-
caktır. Bu varsayım, daha sonra görüleceği gibi, emek-değer teorisinin te-
mel önermelerini etkilememektedir.  

2.  Verim, ölçeğe göre sabittir- bir malın bir biriminin gerektirdiği toplam iş-
gücü, o malın kaç birim üretildiğine, yani, bu malın üretildiği kesimin üre-
tim yoğunluğuna bağlı değildir. Bu varsayım, verilmiş bir üretim tekniğin-
de, malların farklı oranlarda üretilmesinin ve işgücünün kesimler arasında 
farklı oranlarda dağılmasının, diğer bir deyimle talebin, değerleri etkile-
memesi anlamına gelmektedir: örneğin bir malın bir biriminin üretilmesi 
için gereken toplam işgücü zamanı L ise, bu malın X biriminin gerektirdiği 
toplam işgücü XL olacaktır. Bu varsayım, üretim tekniğinin, bir birim mal 
üretilmesi için gereken input katsasayıları ile formüle edilerek değerlerin 
bu katsayılardan türetilmesine olanak sağlamaktadır. Toprakta, ölçeğe gö-
re verimin değişken olmasından doğan rant sorunu ise ayrıca ele alınacak-
tır. 

Bu varsayımlar altında, bir malın üretilmesinde sadece dolaysız (basit) işgücü-
nün kullanılması halinde, o malın değeri, içerdiği dolaysız işgücüne eşit olacaktır. 
Eğer A malının bir biriminin üretimi için sadece α birim işgücü gerekiyorsa, bu 
malın bir biriminin değeri α'ya eşittir. Ancak A malı, bu dolaysız işgücünün yanın-
da a kadar A malı da kullanılarak üretiliyorsa, A malının bir biriminin (örneğin bir 
kilo buğdayın) içerdiği toplam işgücü α ile a'nın içerdiği işgücü miktarlarının top-
lamına eşittir. Böyle bir tekniğin verimli olabilmesi için a < 1 olmalıdır. Bu koşu-
lun gerçekleşmesi, örneğin bir kilo buğday üretmek için toprağa atılan tohumun, 
a'nın, bir kilodan az olması demektir. Bu koşulun gerçekleştiği varsayılarak bir 
birim A malının içerdiği toplam işgücü şöyle hesaplanabilir. Bir birim A malının 
üretilmesi için gerekli olan a kadar A malının üretilmesi için a2 kadar A malı, aα 
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kadar işgücü gerekir. Aynı şekilde a2 kadar A malı üretmek için a3 kadar A malı, 
a2α kadar da işgücü gerekecektir. Bu indirgemeyi sonsuza kadar sürdürürsek, bir 
birim A malı için gereken toplam işgücü miktarı: 

 λa = α + aα + a2α + a3α +  ...  = 
a−1

α
 (1.1) 

ifadesine eşittir. Burada λa, bir birim A'nın içerdiği toplam işgücü miktarı, α dolay-
sız işgücü miktarı ve aα+ a2α + .... ifadesi de dolaylı işgücü miktarı olmaktadır. A 
malının bir biriminin değerini, bu indirgeme işlemini yapmadan da türetmek ola-
nağı vardır; α kadar dolaysız işgücü 1-a kadar net A malı ürettiği için, A malının 
bir biriminin gerektirdiği toplam işgücü α/(1-a) olacaktır. Bu sonuç, aslında: 

 aλa + α = λa (1.2) 

denkleminin çözümüyle aynıdır; burada, aλa, a birim A malının içerdiği işgücü 
olduğundan bu denklemin çözümü (1.1.)'deki ifadeyi verecektir. A malının bir 
biriminin içerdiği toplam işgücünü, dolaylı ve dolaysız işgücü şeklinde ayırırsak: 

 ααλ +
−

=
a

a
a 1

 (1.3) 

olmakta, sağ taraftaki ilk ifade, A malının bir biriminin içerdiği dolaylı işgücü mik-
tarını göstermektedir. 

Birden fazla mal üretildiği ve bu mallar birbirlerinin üretiminde input olarak 
kullanıldığı zaman, bu malların içerdikleri işgücü miktarı yine değer denklemleri-
nin çözümü ile elde edilir. Bunun için iki-mal ve iki-kesim olduğunu; bu malların 
üretimi için tek bir tekniğin bilindiğini ve kullanıldığını; her kesimde tek bir mal 
üretildiğini; input olarak kullanılan malların bir üretim döneminde kullanılıp yok 
olduklarını; her iki malın da üretim dönemlerinin aynı uzunlukta olduğunu; ve bu 
malların üretim katsayılarının aşağıdaki şekilde verildiğini varsayalım. 

Inputlar 

A Malı B Malı İşgücü     Output 

   a1    b1 α1 → 1 birim A malı 

   a2    b2 α2 → 1 birim B malı 

A malının bir biriminin değerine λa, B malınınkine de λb dersek, değer denk-
lemleri; 

 a1λa + b1λb + α1  = λa (1.4) 

 a2λa + b2λb + α2  = λb 

olacaktır. A malının bir biriminin içerdiği dolaylı işgücü miktarını ca (=a1λa+ b1λb) 
ile, B malının bir biriminin içerdiği dolaylı işgücü miktarını cb (= a2λa + b2λb) ile 
gösterir ve bu denklemleri çözersek: 
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yani malların değer oranları, veya Marx'ın deyimiyle göreli değerleri, içerdikleri 
toplam işgücünün birbirine oranı şeklinde tanımlanmaktadır. 

Görüldüğü gibi malların içerdikleri toplam işgücü zamanı tamamen üretim 
katsayılarından türetilmektedir. Dolaylı işgücü miktarı, c, üretim araçlarının, bu 
araçların içerdiği işgücü miktarı cinsinden hesaplanmış bütüncül bir ifadesidir. Bu 
anlamda emek-değer teorisi, bütüncülleştirme sorununa da bir çözüm getirmekte-
dir. 

Malların içerdiği toplam işgücü miktarının pozitif olması, dolaylı işgücü mik-
tarının negatif olmamasını gerektirmektedir. Bu ise bazı teknik koşulların gerçek-
leşmesine bağlıdır. Buradaki modelde üretim katsayılarının pozitif olduğu varsa-
yılmaktadır. Ancak bu, malların içerdiği toplam işgücünün pozitif olması için ye-
terli bir koşul değildir. Buna ilaveten, A ve B malları üretiminin verimli olması, 
daha önce de belirtildiği gibi, bu malların üretimi için gereken A ve B malları 
inputlarının birden küçük olması gerekir; yani, a1, b2 < 1. Ancak, (1.5) nolu eşit-
likte gözleneceği gibi, bu da ca ve cb'nin pozitif olmasına yetmemektedir. Bunun 
için gerekli koşul (1 – a1) (1 – b2) > a2b1'dir. Bu koşul, buradaki iki-kesimli mo-
delde, üretim tekniğinin input matriksinin verimli olması demektir ve bu gerçek-
leştiği takdirde, bütün üretim katsayıları pozitif olduğu için, hem malların içerdiği 
dolaylı işgücü miktarı, hem de toplam işgücü miktarı pozitif olacaktır. 

Üretim tekniklerinin katsayılarının göreli olarak birbirlerine eşit olması halin-
de, malların değer oranları, içerdikleri dolaylı işgücü miktarları hesaplanmadan da 
bulunabilir. Eğer A malının üretiminde adam başına düşen A ve B malı inputları, B 
malının üretiminde adam başına düşen A ve B malı inputlarına eşitse, yani: 

 a1 /α1  = a2/α2 ve b1/α1  = b2 / α2 (1.7) 

ise, bu malların içerdiği dolaylı işgücü miktarının dolaysız işgücü miktarına oranla-
rı birbirine eşit olacaktır. 

 ca /α1  =  cb/α2 (1.8) 

Bu durumda malların değer oranı, (1.6) ve (1.8)'den: 

 λ = ca / cb = α1/ α2 (1.9) 
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yani içerdikleri dolaylı veya dolaysız işgücü miktarları ile orantılıdır. Bu durumda, 
malların üretimindeki dolaysız işgücü miktarları biliniyorsa, bu malların üretim 
araçlarının içerdiği dolaylı işgücü miktarlarının hesaplanmasına gerek kalmadan 
malların değer oranlarını saptamak olanağı vardır. 

Değerler teknik katsayılar tarafından belirlendiğine göre, katsayıların değiş-
mesi halinde değerler de değişecektir. Bu değişmenin değerler üzerindeki etkisini 
(l.5)'deki eşitliklerde gözlemek; mümkündür. Bu etki konusunda genel olarak ge-
çerli ilke şöyle özetlenebilir; bir malın üretimindeki input katsayılarından herhangi 
biri azaldığı takdirde, o malın ve o malın input olarak kullanıldığı bütün diğer 
malların değeri azalır; ancak, o malın değerindeki azalış göreli olarak daha fazla 
olduğu için, o malın diğer mallarla değer oranı da azalır. Yukarıdaki modelde bu 
ilkeyi şu şekilde uygulamak mümkündür: A malı üreten kesimde işgücünün verim-
liliğini artıran bir teknik gelişme olursa, yani α1 katsayısı azalırsa, veya bu malın 
üretiminde kullanılan mal input katsayıları (a1 ve b1) azalırsa, hem A malının hem 
de B malının değeri azalır; ancak, A malının değerindeki azalış göreli olarak B 
malının değerindeki azalıştan daha fazla olduğu için değer oranı, λ, azalacaktır. 

Görüldüğü gibi bütün bu durumlarda A malının üretim koşullarında meydana 
gelen bir değişme, sadece o malın değil, o malın input olarak kullanıldığı B malının 
da değerini değiştirmektedir. Bütün mallar birbirlerinin üretimine input olarak 
girdiği sürece, diğer malların değerleri değişirken herhangi bir malın değerinin 
sabit kalması oldukça özel koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Örneğin buradaki 
modelde, α1 azaldığı zaman B malının değerinin değişmemesi için α2 (veya a2 veya 
b2) katsayısının belli bir oranda artması gerekir, α1'deki azalış A malının değerini 
B'ye oranla daha fazla düşüreceği, α2'deki artış ise B malının değerini A'ya oranla 
daha fazla artıracağı için, B malının değerinin değişmemesi, α2'nin artış oranının, 
α1'in azalış oranından daha az olmasını gerektirir. 

Buradaki değer ilişkileri, malların karşılıklı olarak birbirlerinin inputu olduğu 
varsayımına dayanmaktadır. Diğer malların üretiminde input olarak kullanılmadığı 
halde o malları input olarak kullanan bir mal üretiminde bu ilişkiler farklı olacak-
tır. Bunun için, yukarıdaki modelde A ve B mallarına ilaveten F malının da üretil-
diğini, ancak bu malın A ve B mallarının üretiminde kullanılmadığını, buna karşılık 
A ve B mallarının a3 ve b3 katsayılarıyla bu malın üretiminde kullanıldığını ve ayrı-
ca F malının üretiminin α3 kadar dolaysız işgücü gerektirdiğini varsayalım. Bu 
malın değer denklemi: 

 λf = cf + α3             cf = a3 λa + b3 λb (1.10) 

A, B ve F mallarından meydana gelen değer sisteminde, (1.4) ve (1.10)’da, A 
ve B mallarına ait değer denklemleri, (1.4), F malının değer denkleminden bağım-
sız olarak çözülebilir. F malı, bu malların üretiminde kullanılmadığı için bu malın 
üretim katsayıları, α3, a3 ve b3, A ve B mallarının değerini etkilemez. Dolayısıyla bu 
malın üretim koşullarında meydana gelen bir değişme, örneğin α3'ün azalması, A 
ve B mallarının değerlerini etkilemeyecek, sadece F malının değerini azaltacaktır. 
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Buna karşılık A ve B mallarından birinin üretim koşullarında meydana gelen bir 
değişme F malının da değerini etkileyecektir. Bu malın A malı ile değer oranı  
λf/λa = α3 + b3 (λb/λa) + α3/λa olduğu için, A malının değerini azaltacak herhangi 
bir teknik değişme, örneğin, α1'in azalması, λb/λa ve α3 /λa'yı artıracağı için F malı-
nın değerindeki azalış, A malının değerindeki azalışa oranla daha düşük olacak ve 
A malının F malı ile değer oranı azalacaktır. 

Dolayısıyla, değerler arasındaki ilişkiler, malların birbirlerinin üretiminde kul-
lanılıp kullanılmadığına göre değişmektedir. Eğer mallar karşılıklı olarak birbirle-
rinin üretiminde kullanılmıyorsa, sadece üretim aracı üreten kesimlerdeki teknik 
değişmeler diğer kesimlerde üretilen malların değerlerini etkileyecek, buna karşılık 
üretim aracı üretmeyen kesimlerdeki değişmeler, sadece o kesimlerde üretilen 
malların değerlerini değiştirecektir. 

Ancak, karşılıklı değer ilişkilerinin mevcut olması için, malların doğrudan 
doğruya birbirlerinin üretiminde kullanılması gerekmez. Örneğin A malı sadece B 
malının, B malı sadece C malının, C malı da sadece A malının üretiminde kullanılı-
yorsa, A, B ve C mallarından herhangi birinin üretim katsayılarında meydana gelen 
bir değişme bütün malların değerlerini değiştirecektir; zira, A malı dolaylı olarak C 
malının, C malı dolaylı olarak B malının, B malı da dolaylı olarak A malının üreti-
minde kullanılmaktadır. Bu durumda yukarıdaki genel ilke yine geçerlidir; bir 
malın üretim katsayılarından biri azaldığı zaman, o malın değeri, diğer malların 
değerlerinden daha fazla azalacaktır. 

Aynı şekilde, üretim aracı olarak kullanılmayan bir malın üretiminde, diğer 
kesimlerde üretilen bütün üretim araçları dolaysız olarak kullanılmayabilir. Eğer 
yukarıdaki örnekte sadece A malı F malının üretiminde kullanılıyorsa, sadece A 
malının değil, B ve C mallarının üretim koşullarındaki değişmeler de F malının 
değerini etkileyecektir; zira A malının değeri B ve C mallarının üretim katsayıla-
rından bağımsız değildir. 

Malların farklı kesimlerde üretildiği ve birbirlerinin üretiminde input olarak 
kullanıldığı bir sistemde malların değişimi, en azından teknolojik bir zorunluluk 
olarak ortaya çıkmakta, diğer bir deyimle, malların ve işgücünün yeniden üretimi 
değişimi gerekli kılmaktadır. Örneğin, buradaki modelde, F malı tüketim malı ise, 
A ve B mallarının üretimini sağlayan işgücünün tüketimi F malının üretimini, F 
malının üretimi ise, bu malın üretim araçlarını meydana getiren A ve B mallarının 
üretimini gerektirir. Üretimin yapılabilmesi için işgücünün yeniden üretilmesi ge-
rektiği ve işgücü, bütün malların üretiminde kullanıldığı için, işgücünün tüketim 
malı da bütün malların üretimine input olarak girmiş olmaktadır. Zira tüketim 
malları üretilmeksizin işgücünün, işgücü yeniden üretilmeksizin de hiçbir malın 
üretimi söz konusu olamaz. Bu üretim ve tüketim olguları, malların kesimler ara-
sında dağılımını, diğer bir deyimle, değişimini ve dolayısıyla, mallar arasındaki 
değişim oranlarının belirlenmesini gerektirir. Bu oranlar genel olarak rekabet ko-
şulları ve bölüşüm ilişkileri ile belirlenirler. Bölüşüm sorunu daha sonraki bölüm-
lerde ele alınacağı için burada değişim sorunu bölüşümden soyutlanarak incelene-
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cektir. Bunun için üretim araçlarının, bu araçları kullanan kişilere ait olduğunu ve 
böylece sınıfsal bölüşüm sorununun ortadan kalktığını, kısaca, Marx'ın basit mal 
üretimi koşullarının egemen olduğunu varsayalım. 

Basit mal üretimi koşulları altında serbest rekabetin mevcut olması, yani piya-
saya giriş ve çıkışa bir engel bulunmaması ve üreticilerin kolaylıkla üretim kesimle-
ri arasında yer değiştirebilmeleri, malların değişim oranlarının, değer oranlarına 
eşit olmasını sağlamaya yeterlidir. Eğer bir üretici, tüketim için kullandığı F malına 
veya A malı üretmek için kullandığı B ve C malı inputlarına karşılık, bu malların 
içerdiği işgücünden dana fazla işgücü ile üretilmiş A malı vermek zorunda kalırsa, 
A malını değil F veya B veya C malını üretme yoluna gideceği için, değişim oranla-
rı ile değer oranları, kesimler arasındaki hareketlerle eşitlenecek ve mallar arasın-
daki değişim, eşit işgücü miktarları arasındaki değişim haline gelecektir. 

Ancak, bazı malların taleplerinin mevcut üretim miktarından daha fazla olma-
sı, geçici olarak bu malların değişim oranlarının değer oranlarından daha yüksek 
olmasına yol açabilir. Söz konusu olan malların yeniden üretimi mümkün olduğu 
sürece üreticiler, değişim oranı değer oranından fazla olan malların üretimine 
yöneleceklerdir. Bunun sonucunda, işgücünün kesimler arasındaki yeniden-
dağılımı, arzın talebe göre ayarlanmasını sağlayacak ve talep fazlasından doğan 
dengesizlik ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla, serbest rekabet koşulları altında, arz-
talep dengesi sağlandığı zaman değişim oranları değer oranlarına eşitlenecektir. 
Kısaca, ölçeğe göre sabit verim varsayımı altında, talebin, işgücünün ve üretim 
araçlarının kesimler arasındaki dağılımını belirlemekten başka bir rolü yoktur. 
Denge durumunda değişim oranları talepten bağımsız olarak sadece üretim koşul-
ları ve bu koşulların gerektirdiği toplam işgücü zamanı tarafından belirlenmekte-
dir. 
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2.1. GİRİŞ 
Yukarıda, değer teorisinin bölüşüm sorununu da çözümlemesi gerektiği belir-

tilmişti. Bölüşüm sorunu ile birlikte emek-değer teorisi, özellikle Marx'ta kapitalist 
üretim biçiminin kendine özgü koşullarına uygulanmaktadır. Kapitalizmi niteleyen 
temel unsur, üretim araçlarının sermaye, işgücünün de mal haline gelmesidir. Bu 
unsurlar, kapitalist üretim biçiminin temel bölüşüm kategorilerini de birlikte ge-
tirmektedir; ücret ve kâr. 

Emek-değer teorisinin en önemli niteliklerinden biri, işgücünün değerini de 
belirlemesidir. Kısaca bu, işgücünün yeniden üretimi için gereken malların içerdiği 
işgücü miktarıdır. Bu, sadece işçinin fiziksel varlığını sürdürmesi için gerekli malla-
rın tüketimini değil, aynı zamanda işgücünün nitelik ve becerisinin yeniden üretil-
mesi ve geliştirilmesi için gereken malların tüketimini de içerir. Bu nedenle işgü-
cünün değeri, hem Marx hem de Ricardo'da, toplumsal üretim ve tüketim koşulla-
rı tarafından belirlenir ve bu koşullara bağlı olarak değişir. Bu kavram Ricardo ve 
Marx'ın ücret teorilerinin dayandığı temel kavramdır ve her ikisinde de, nedenleri 
farklı olmakla beraber, ücretleri işgücünün değerine eşitleyen bir süreç mevcuttur. 

Smith değeri, zaman zaman malların içerdiği toplam işgücü miktarı, zaman 
zaman da bu malların üretiminde kullanılan dolaysız işgücüne ödenen ücretin satın 
alabileceği malların değeri ile ölçmekte ve bu iki kavramı özleştirmektedir. 
Ricordo, bu kavramları çok kesin bir şekilde ayırmakta ve Smith'in kavram karışık-
lığını eleştirmektedir. Ancak bu ayırım, bölüşümün belirlenmesinde Marx’ı artık-
değer teorisine götürdüğü halde Ricardo'yu ancak bir artık teorisine kadar götüre-
bilmiştir. Nitekim Ricardo, bölüşüm teorisini esas itibariyle, emek-değer teorisin-
den önce ve ondan bağımsız olarak oluşturmuş ve daha sonra bunu emek-değer 
teorisi ile bütünleştirme yoluna gitmiştir. Bu ise Ricardo'yu emek-değer teorisi ve 
bölüşümle ilgili önergelerinde bazı çelişkilere sürüklemiştir. Ricardo ile Marx'ın 
bölüşüm teorileri arasındaki bu temel fark, bu ikisinin ayrı ayrı ele alınmasını ge-
rektirmektedir. 

2.2. RICARDO: AZALAN VERİM VE BÖLÜŞÜM 
Ricardo'da bölüşüm teorisi esas olarak kârın değil rantın açıklanmasına yö-

nelmiştir. Bu nedenle hareket noktası tarımsal üretim ve Ricardo'nun içinde bu-
lunduğu koşullarda en önemli tarımsal ürün olan buğday üretimidir. Bu buğday –
bölüşüm teorisini şu şekilde özetlemek mümkündür: üretilen buğday, ekilen top-

2. DEĞER VE BÖLÜŞÜM 




