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İKİNcİ BASKIYA ÖNSÖZ

Bu kitap 1980’lerin başında, dünya ekonomilerinin önemli bir bölümünün 
stagflasyona sürüklendiği; hem enflasyonun, hem de işsizliğin hayli yüksek dü-
zeylerde gezindiği ve hatta artma eğilimi gosterdiği bir dönemde yazıldı. Egemen 
neoklasik görüşe göre bu sorunların nedeni, işgücü piyasasında rekabeti engel-
leyen koşullar ve işsizliği azaltmaya yönelik Keynesçi makroekonomik politi-
kalardı. Sosyal güvenlik alanında işçiler lehine getirilmiş olan düzenlemelerin, 
ücretlerde aşağıya doğru bir katılık yarattığı ve işsizliğin bu nedenle ortaya çıktı-
ğı; piyasa mekanizmasının serbestçe işlemesine olanak verildiği takdirde işsizlik 
sorunun ortadan kalkacağı vurgulanmaktaydı. 

Neoklasik kuram, genişletici maliye ve para politikalarının işsizliği bu katılık-
ların belirlediği “doğal” işsizlik oranının altına indiremeyeceğini, böyle bir çaba-
nın enflasyonu hızlandırmaktan başka bir sonuç vermeyeceğini öngörmekteydi. 
Reagan-Thatcher dönüşümü ile başlayan ve bir taraftan işgücü piyasasını “disip-
lin” altına almaya, diğer taraftan para ve maliye politikalarını frenlemeye yönelik 
çabaların, eninde sonunda ücret ve fiyat istikrarını sağlayacağı ve böylece hem iş-
sizliğe, hem de makroekonomik istikrarsızlığa çözüm getireceği umulmaktaydı.

Gerçekten bu ideolojik dönüşüm ve ardından kapitalizmin tartışmasız bir 
dünya sistemi haline gelmesi-küreselleşmesi-işgücü piyasasının büyük ölçüde 
“disiplin” altına alınmasını sağlamıştır. Bir taraftan işçi haklarında geriye giden 
düzenlemeler, öte yandan küreselleşmenin hızla artan bir küresel yedek işgücü 
ordusu yaratması ve sermayenin uluslararası oynaklık ve akışkanlık kazanması, 
tam istihdama değil kar-ücret dengesinin bozulmasına hizmet etmiştir. Bu süreçte 
bir çok ülkede ücretler verimlilikteki artışın gerisinde kaldığı halde istihdamdaki 
artış işgücü arzını yakalayamamıştır.1 

Buna karşılık, kamu yatırım ve sosyal harcamalarının her ne pahasına olursa 
olsun kısılması çabalarına rağmen, vergilendirmede özel teşebbüse daha geniş bir 
alan açılmaya çalışılması ve kamu borçları üzerinden ödenen yüksek faizler ne-
deniyle bütçe dengesi bir çok yerde elden kaçırılmıştır. Keynesçi bütçe disiplini, 
kamu maliyesinin ekonominin genişleme dönemlerinde fazla, daralma dönemle-
rinde açık vererek karşı-döngüsel (counter-cyclical) bir işlev görmesini; bütçe-
nin ilke olarak iş döngüsünün (business cycle) tümü içinde dengeye gelmesini; 
kamu kesiminin sadece yatırım karşılığında borçlanabilmesini öngörür. Oysa ki, 
Keynesçiliğin afaroz edildiği bu dönemde, cari bütçe açıkları artarak süreklilik 

1 Kuşkusuz bunun nedeni bir taraftan efektif talebin, diğer taraftan da büyümenin işgücü içeriğinin 
yetersiz olmasıdır. Bu konuların ayrıntılı bir tartışması için bkz. Y. Akyüz, “From Liberalization 
to Investment and Jobs: Lost in Translation”, Working Paper 74, ILO, Geneva, July 2006.
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kazanmış, bunların para basılarak değil tahvil basılarak finansmanı nedeniyle faiz 
ödemeleri giderek yatırım ve sosyal harcama kalemleri ile rekabet eder hale gel-
miştir. Kamu kesimini piyasalardan borçlanmaya zorlamak, bekleyişlerin aksine 
bütçe disiplini değil borç sarmalı yaratmıştır. Merkez bankaları kamu kesimi ye-
rine piyasalara likidite aktararak bütçe açıklarının finansmanını sağlarken, rantiye 
sınıfının palazlanmasına ve gelir dağılımının hızla bozulmasına önemli katkıda 
bulunmuştur. 

Kuşkusuz işgücü ve para piyasalarında sağlanan “disiplin” enflasyonun kontrol 
altına alınmasında temel bir rol oynamıştır. Ancak bu, makroekonomik istikrarın 
sağlanmasına yetmemiştir. Yakın geçmişteki gelişmeler, Keynes’in makroekono-
mik düzeyde ilk kapsamlı ve sistematik analizini getirdiği “piyasa başarısızlığı” 
(market failure) olgusunun sadece mal ve işgücü piyasaları ile sınırlı kalmadığını 
göstermektedir. Bu başarısızlığın finansal piyasalarda çok daha yoğun boyutlara 
ulaşması, artan parasal disipline ve fiyat istikrarına rağmen, Asya’dan Amerika’ya 
bir çok ülkede makroekonomik istikrarsızlığı had safhaya çıkarmış, art arda 
gelen krizler ciddi ve giderek artan ekonomik ve toplumsal tahribat yaratmış-
tır. Bunun bir nedeni, para politikasının, işgücü ve mal piyasalarındaki fiyatlara 
odaklanıp varlık (asset) piyasalarındaki spekülatif fiyat hareketlerini göz ardı et-
mesidir. Daha da önemli nedeni ise finansal piyasaların dışarıdan sıkı bir denetim 
gerektirmediği, bunların kendi denetimlerini sağlayacağı saplantısıdır.

Keynesçi makroiktisadın, neoklasik düşüncenin piyasa ve denge kavramlarının 
dar, zaman ve toplumsal boyutsuz “gömleğine” sığdırılmayacağını savunan bu ki-
tap çeyrek yüzyıl sonra aynen yayınlanırken, global ekonomik ortamdaki farklılık 
inanılmaz boyutlarda. Bugünkü koşullar, Keynes’in Genel Teori’de odaklandığı 
1930’ların koşullarıyla şaşırtıcı bir benzerlik gösteriyor: Yaygın ve artan bir işsiz-
lik, felç olmuş bir kredi sistemi, riskten aşırı derecede kaçış, doyumsuz bir likidite 
tercihi ve hayli kötümser bir yatırım ve tüketim ortamı.

Öyle görünüyor ki, Nixon’un 1971 yılındaki itirafından bu yana ilk defa, “ar-
tık hepimiz Keynesçiyiz” sloganı, açıkça kabul ve ifade edilmese bile, bugün ye-
niden en zengininden en fakirine bir çok ülkenin uygulamaya çalıştığı − ancak 
zaman zaman bütçe ya da ödemeler dengesi kısıtlamaları nedeniyle pek de olanak 
bulamadığı-politikalara damgasını vurmuş durumda. Bugünkü koşullarda artık 
“artan işsizliğin çaresi ücretlerin düşmesidir” türünden yakınmalar fazla dile ge-
tirilemiyor. Para politikasının etkinliğini yitirdiği, likidite tuzağının bir kuramsal 
fantazi olmadığı, genişlemeci maliye politikasının ekonomik daralmadan çıkış 
için kaçınılmaz olduğu, bağnaz neoklasik iktisatçıların bile anlayacağı kadar açık 
ve seçik. Bu açıdan, tek bir “sub-prime” musibeti, 70 küsur yıllık nasihattan daha 
etkili gibi görünüyor. 



Önsöz VII

Bu gelişmeler ışığında, hem istihdam, hem de makroekonomik istikrar po-
litikası alanında, neoklasik iktisadın kredibilitesini yitirmesini, hatta bozguna 
uğramasını beklemek fazla abartılı olmasa gerek. Ancak tüm yatırımını bu ala-
na yapmış ve yüklü getiriler sağlamış iktisatçıların büyük bir çoğunluğu oluştur-
duğu bugünkü akademik ortamda, bunun “bilimsel” öğretide yeterince yansıma 
bulacağı hayli kuşkuludur. Yine de “can çıkmadan umut kesilmez” diyerek bu 
kitabı çeyrek yüzyıl sonra tekrar yayınlamaya beni teşvik eden sevgili dostum 
ve meslektaşım Hasan Ersel’e ve bu konuda akçalı risk almaktan kaçınmayan 
Eflatun Yayınevi’ne ve bu baskının en az maddi hata ile çıkması için yardımlarını 
esirgemeyen sevgili eşim Bernadette'e içten teşekkür ederim.

Yılmaz Akyüz

Nisan 2009

Yalıkavak, Bodrum
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Hemen hepimiz iktisat öğrenimimize neoklasik mikro iktisatla, arz-talep eğri-
leri ile başladık. Fiyatların, arz ve talebin kesişmesiyle oluştuğunu, arz ve talepte-
ki oynamaların fiyatları belli yönlerde hareket ettirdiğini, bu hareketlerin giderek 
piyasaları dengeye getirdiğini öğrendik. Arz fazlası varsa fiyatların düşeceği, ta-
lep fazlası varsa yükseleceği defalarca tekrarlandı. Tam rekabet koşulları altında, 
birimlerin, piyasa fiyatlarını etkileyemeyecek kadar önemsiz olduğunu, piyasa 
arz ve talep eğrilerinin belirlediği fiyatlardan değişim yapmaları gerektiğini an-
ladık. Ancak bu fiyatların kimler tarafından, nasıl oluşturulduğunu sormaya pek 
cesaret edemedik. Zaten bize, bu mekanizmanın arkasında bir görünmeyen elin 
bulunduğu söylenmemiş miydi? Arz ve talep eğrileri kesişmiyor muydu? Cehale-
timiz ortaya çıkabilirdi.

Sonra birileri farklı bir hikâye anlatmaya başladı: İşsizlikten, enflasyondan, 
kıtlıklardan bahsediyordu. Keynes’i duyduk, makro iktisadı belledik. Ama ortada 
bir gariplik vardı: Neden hep dengesizliklerden bahsediyordu bunlar? Görünme-
yen ele ne olmuştu? Makroda da eğriler kesişiyordu ama denge yoktu; işsizlik, 
talep yetersizliği vardı. Hatta bazen piyasa vardı ama fiyat yoktu. Talep (yatırım) 
arttığı zaman arzın (gelirin) artacağı öğretildi ama kimse fiyatlardan söz etmedi. 
Fiyatlar işin içine girdiği zaman da sanki arz ve talepten bağımsız olarak hareket 
ediyordu. Bazı piyasalarda talep yetersizdi ama fiyatlar düşmüyordu, diğerlerinde 
arz fazlası olduğu söyleniyordu ama fiyatlar yükseliyordu. Ne biçim piyasalardı 
bunlar? Pek fanteziye de benzemiyordu bu makro iktisat işsizliği, enflasyonu sü-
rekli olarak gözlüyor, yaşıyorduk. O, son derece tutarlı, akılcı mikro iktisada ne 
olmuştu? Çoğumuz vazgeçtik. Bazılarımız, mikro iktisatla makro iktisadın, biyo-
loji ve jeoloji gibi (sonlarındaki “iktisat” ve “-loji” eklerinin aldatmasına rağmen) 
farklı konularla uğraşan bilim dalları olduğunu bile düşündük.

Bugün daha çok mikro, daha çok makro biliyor, öğretiyor, öğreniyoruz. Ancak, 
hâlâ geleneksel kalıplar içinde sürdürülen eğitim bir yana, teorik düzeyde bile bu 
uçurumun kapandığını, bağdaşmazlık sorununun doyurucu bir şekilde çözümlen-
diğini söylemek hayli güç. Yine de ulaşılan bilgi düzeyi, bu sorunu berraklıkla 
ortaya koymak, piyasa mekanizmasının neoklasik teoride öngörülen ortamda ve 
biçimde işlememesi nedeniyle ortaya çıkabilen makro-ekonomik süreç ve durum-
ları incelemek ve makro dengesizliklerden hareketle, neoklasik denge teorisini 
irdelemek için çok daha elverişli. Kitabın temel amacı da bu.

Bu irdelemenin odak noktasını, neoklasik iktisadın denge sorununa yaklaşım 
tarzı oluşturmaktadır. Bu iktisat piyasa mekanizmasını dengeden hareketle betim-
lemekte, bunu yaparken de kullandığı kavramları ve özellikle arz ve talep araç-
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larını, dengeyle koşullu olarak tanımlamaktadır. Bu, özünde, dengesizliklerin, 
izlenen yöntem sonucu dışlanması, havada süzülen bir uçurtmanın, onu tutan ip 
doğrultusunda yükseldiğinin varsayılması demektir. Ancak hepimiz o uçurtmanın 
oraya kaç takla attıktan sonra geldiğini, bu arada kaç tanesinin tele, dala takılı 
kaldığını çok iyi biliriz. İşte, süzülen, salınan bir uçurtmanın ipini tutarak uçurtma 
uçurmasını öğrenmek ne kadar olanaklıysa, neoklasik denge teorisinden hareketle 
piyasa mekanizmasını kavramak da o kadar olanaklıdır. Dolayısıyla kitap, denge-
sizlikten hareketle piyasa mekanizmasını betimlemekte; neoklasik dengeyi özel 
bir durum olarak çeşitli olasılıklar içinde ele almakta; bir anlamda, kısa-dönem 
makroekonomik sorunlarla sınırlı olarak, genel denge teorisinin bir eleştirisini 
getirmektedir.

Kitap, bazı koşulların araya girmesi nedeniyle birkaç yıl gecikmeyle yayın-
lanabilmektedir. Bir kâr-zarar hesabının haklı göstermediği bu yayını yüklendiği 
için Yurt Yayınları’na ve dostum, MAYA Basımevi Yöneticisi Erhan Tezgör’e 
minnettarım. Kitabın oluşmasında en büyük katkı, 1978-1982 döneminde SBF 
doktora programında aktif bir şekilde yer alan ve kolektif bir öğrenme ve bilgi 
üretim sürecinin, pek elverişli olmayan koşullarda bile sağlanabileceğini gösteren 
öğrenci arkadaşlarımın ve meslektaşlarımındır. Tuncer Bulutay ve Hasan Ersel, 
sadece bu kitaba değil, o ortamın oluşmasına da büyük katkıda bulundular. Cem 
Somel, önce öğrencim, sonra meslektaşım ve dostum olarak kitabın hazırlanması 
ve basımı aşamalarında büyük çaba gösterdi. Kitap, bir ölçüde amacına yaklaşa-
bildiyse, bu çaba ve katkıların sayesinde olmuştur; kalanı ise benim.

Yılmaz Akyüz

Ekim 1984, Cenevre 
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1. 1. MİKro-MAKro BAğdAŞMAZlIğI SoruNu

İşsizlik ve düşük kapasite kullanımı, mal ve işgücü kıtlıkları, enflasyon gibi ol-
gular, piyasa ekonomilerinde istisnai ve geçici değil; farklı yoğunluklarda olmak-
la beraber yerleşik ve sürekli dengesizlikler olarak gözlenegelmiş ve Keynes’ten 
bu yana gelişen makroekonomik teorilerin uğraşı konuları olmuştur. Gerek bu 
olgular, gerekse bu konularda geliştirilen makroekonomik teorilerin öngörüleri, 
fiyat mekanizmasının işleyişi konusunda geliştirilen ve Walras’tan kaynaklanan 
neoklasik genel denge teorisinin öngörüleri ile çelişmekte ve doğal olarak, bu 
çelişkinin nereden doğduğu sorusu ortaya çıkmaktadır1. Bu açıdan, özellikle bu-
gün piyasa ekonomilerinin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik olgusunun 
ve bunun genel bir teorisi olmak iddiasındaki Keynesçi makro teorinin, egemen 
neoklasik genel denge teorisi ile bağdaşmazlığı sorunu, mikro-makro ilişkisi ko-
nusunda çözümlenmesi gereken temel bir sorun olarak belirmektedir.

1 Neoklasik genel denge teorisinin, piyasa ekonomilerinin işleyişini betimlemek iddiasıyla ortaya 
atılmadığı öne sürülebilir-e.g. Weintraub (1979, s. 36). Ancak, bu teorinin temel önermelerine 
dayanılarak makroekonomik modeller geliştirildiği ve politikalar önerildiği açıktır. Zaten, eğer 
bu da yapılmasaydı, teori bir fantazi olmaktan öteye gitmezdi.
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Genel denge teorisi, rekabetçi koşullar altında fiyat hareketlerinin, piyasalar-
daki talep fazlalarını2 temizleyici etkiler yarattığını ya da en azından, bu fazla-
lar ortadan kalkmadığı sürece fiyat hareketlerinin durmayacağını söylerken (e.g. 
Hahn 1973a, s. 7-10) Keynesçi makro teori, işsizliğe ve mal piyasasındaki talep 
fazlasına rağmen, ücret ve fiyatların, neoklasik teoride öngörülen intibakları gös-
teremediğini, oluşabilecek ücret ve fiyatların hareketlerinin “dengeleyici” etkiler 
yaratmadığını saptamaktadır. Keynes sonrası dönemde içsel tutarlılığı kesinlikle 
saptanmış ve büyük ölçüde saygınlık kazanmış bu teorilerin bağdaştırılması için 
çeşitli çabaların harcandığı gözlenmektedir. Bu çabaları niteleyen temel yakla-
şım, Keynesçi sonuçları ya da genel olarak çeşitli makroekonomik dengesizlik-
leri elde edebilmek için, neoklasik genel denge modellerinin hangi unsurlarının 
terkedilmesi, bunların yerine nelerin konması gerektiğinin araştırılması olmuştur. 
Bu bir yandan genel denge modellerine ad hoc birtakım kısıtlamalar eklenmesini 
gerektirirken, öte yandan teorinin genelliğine ve temel yaklaşımına dokunmak-
sızın, “özel” bazı sonuçların elde edilebilmesine olanak vermiş, kısaca Keynesçi 
teoriyi, genel dengenin “özel” bir dengesizlik durumu statüsüne indirmiştir. Bu 
çerçeve içinde, Keynesçi teori, gücünü ve saygınlığını, bu ad hoc kısıtların ve 
“özel” durumların, tarihsel-ampirik gerçekliği ve geçerliği ölçüsünde koruyabilir 
duruma gelmiştir.

Kararlılıkla ilgili sorunlar bir kenara atılırsa, genellikle neoklasik teoride sü-
rekli dengesizlik iki durumda söz konusu olabilir: Talep fazlalarının fiyat hareket-
lerine tepki göstermediği ve/veya fiyatların talep fazlalarına rağmen değişemediği 
durumlar. Bunlardan ilki büyük ölçüde dengenin varlığı sorunudur ve bu durum-
da, talep fazlaları nedeniyle fiyatlar değişirken, bu fazlalar ortadan kalkamaya-
caktır. Açıktır ki, Keynes sonrası literatürde sık sık görülen, “efektif talebin, fiyat 
vektöründen bağımsız olduğu”, yatırımın faize, tüketimin de buna ek olarak fiyat-
lar genel düzeyine (reel servete) duyarlı olmadığı hipotezleri, bu çerçeve içinde, 
Keynesçi sonuçları neoklasik modelle bağdaştırabilmekte ve bu yorum uyarınca, 
Walrasçı makro genel denge var olmadığı için ekonomi Keynesçi durumda kal-
maktadır. Yine aynı çerçeve içinde likidite tuzağı hipotezi de karşımıza çıkmakta; 
para talep fonksiyonunun bu özel biçimi, reel servet etkilerinin olmadığı koşullar-
da, ekonominin genel makro dengeye ulaşmasını engellemektedir. Böylece bağ-
daştırma sorunu, bu “özel” durumların rasyonel seçim-teorik temellerinin saptan-
ması sorununa indirgenmektedir (cf. Weintraub 1979, s. 3-10).

Ancak bu “özel” durumlar tek başına Keynesçi sonuçları açıklamaya yetme-
mektedir. Zira, bütün bu koşullarda bile, piyasalardaki talep fazlalarına rağmen 
2 Burada, aksi belirtilmedikçe, genel denge teorisinden kastedilen şey neoklasik teoridir. Talep 

fazlası deyimi ise hem talep hem de arz fazlaları için kullanılacak, gerektiği yerlerde talep fazla-
sının işareti belirtilecektir.
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fiyatların neden dolayı durağan kaldığının ya da gerekli intibakları yapmadığının 
açıklanması gerekmektedir. Bu da yukarıdaki unsurlardan ikincisini, fiyatların 
talep fazlalarına tepki göstermediği hipotezini gerekli kılmaktadır. Nitekim üc-
ret rijitliği hipotezi, Keynes sonrası literatürde mikro-makro çelişkisinin anah-
tarı olmuş; bunun, yukarıdaki “özel” durumlardan bağımsız olarak, tek başına, 
Keynesçi sonuçları açıklayabileceği tekrarlanagelmiştir. e.g., Modigliani (1944), 
Patinkin (1965), Friedman (1974), Hahn (1977), Negishi (1979).

Piyasalardaki fazlalara rağmen fiyatların hareket etmemesi ya da fiyat rijitli-
ği, geçici, kısa dönemli bir olgu olarak neoklasik teoriyle bağdaştırılabilir. Böy-
lece, Keynes-Walras bağdaşmazlığına önerilebilecek diğer bir çözüm, Keynesçi 
teorinin, denge ile ilgili olmadığı ve özellikle, uzun dönemli dengeleyici sürecin 
dengesizlik aşamalarının teorisi olduğudur. Ancak, Keynesçi “durum”un kendini 
düzeltici mekanizmalar uyarmadığı, sürekli, kalıcı bir nitelik taşıdığı göz önüne 
alınırsa, bu yorumun benimsenmesi ve Keynesçi “durum”un, neoklasik rasyona-
lite normlarıyla ve rekabet anlayışıyla bağdaşması söz konusu olamaz.

Bu durumda, piyasa ekonomileri, neoklasik teorinin varsaydığı ideal rekabetçi-
rasyonel koşullarda olmadığı için mi bu dengesizlikler sürüp gitmekte; kısaca, fi-
yat mekanizması, idealize rekabetçi-rasyonel koşullarda yeri olmayan unsurların 
etkisiyle işletilmemekte midir? Yoksa, bu unsurların varlığından bağımsız olarak, 
fiyat mekanizması, teorinin öngördüğü koordinasyonları sağlayamamakta, sü-
rekli dengesizlikler ve intibaksızlıklar bu mekanizmanın doğasında mı yatmak-
tadır? Kısaca, rijitlikler, intibaksızlıklar, piyasa mekanizmasını kısıtlayan dışsal 
aksaklıklar ve irrasyonalitelerden mi doğmaktadır; yoksa piyasa mekanizması, 
neoklasik rasyonalite normları ve rekabet koşulları altında bile bu rijitlikleri ve 
intibaksızlıkları içsel olarak mı yaratmaktadır?

Bu yanıtlardan ilki her ne kadar neoklasik teorinin tarihsel-ampirik tutarsızlığı 
sonucunu doğuracaksa da, teorinin reddedilmesi için yeterli değildir. Aksine, bu 
teoriden hareketle pozitif politika önermeleri türetmek de olanaklıdır. Gerçekten, 
eğer teorinin idealize rekabetçi koşullarda sağlandığını gösterdiği dengeleri, pi-
yasa ekonomilerinin gözlenen dengesizliklerine tercih etmek için haklı bir neden 
varsa (ki teori, genel olarak, optimalite ve etkinlik açısından bunu öngörmekte-
dir), yapılacak şey gerçek dünyayı, idealize rekabetçi-rasyonel koşullara uydur-
maya çalışmak, bunun için de fiyat mekanizmasının etkin bir şekilde işlemesine 
engel olan devlet, sendikalar gibi piyasa-üstü kurumların güçlerini kırmak ve bu 
mekanizmanın işlemesi için gerekli rasyonel ortamı yaratmaktır. Son birkaç yıldır 
İngiltere, ABD gibi bazı Batı ülkelerindeki ve Türkiye’deki “piyasa taarruzunun” 
(market offensive) arkasında böyle bir düşüncenin yattığı söylenebilir.
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Aksine, eğer bu makroekonomik dengesizliklerin temel nedeni, fiyat meka-
nizmasının işletilmemesinden çok, genel denge teorisinin öngördüğü biçimde 
işlememesi, işleyememesi ise, sorun farklı bir boyut kazanacaktır. Eğer teori ile 
“gerçekler” arasındaki bağdaşmazlık, yukarıda olduğu gibi sadece piyasa-üstü 
unsurların varlığına atfedilemiyorsa ve dengesizlikler “rasyonel” olabiliyorsa; 
eğer piyasa ekonomileri, idealize rekabetçi-rasyonel koşullarda bile öngörülen bi-
çimde işleyemiyorsa, bu çelişki ancak genel denge teorisi aleyhine çözümlenebi-
lir. Açıktır ki bu durumda makro teoriye, neoklasik genel denge dışında bir mikro 
temel aramak gereği ortaya çıkar. Şüphesiz bu sorunun pratik değil teorik düzeyde 
çözümlenmesi gerekmektedir. Pratikte sorunlar iç içe girebilmekte, piyasa me-
kanizmasının öngörülen biçimde çalışamamasında, kısmen varsayılan rekabetçi-
rasyonel ortamdan sapmaların, kısmen de bizatihi öngörülerin geçersiz olmasının 
etkisi bulunabilmektedir. Ancak, bugünkü piyasa ekonomilerinin, veri kurumsal 
koşullarda işleyişinin teorisini yapmadan önce, yerleşik genel denge teorisinin 
kendi içsel yapısı içinde ortaya çıkan sorunları incelemek, fiyat mekanizmasının 
idealize rekabetçi-rasyonel koşullar altında işleyebilmesinin sınırlarını saptaya-
bilmek için gereklidir.

Burada, genel denge teorisinin Walras’tan bu yana geçirdiği gelişmeleri ve or-
taya konan modellerin unsurlarını ve sorunlarını ayrıntılarıyla incelemek olanağı 
bulunmadığı gibi, temel sorunsal açısından buna gerek de yoktur. Makroekono-
mik dengesizliklerin altında yatan, fiyat mekanizmasının koordinasyon başarısız-
lığı sorunsalı açsından incelenmesi gereken şey, neoklasik teorinin, birbirlerinden 
bağımsız kararları bağdaştırıp genel dengeyi sağladığını öne sürdüğü fiyat me-
kanizmasının işleyişi konusunda ortaya koyduğu modellerin temel unsurlarıdır. 
Bu kararların hangi rasyonalite normlarına tabi olduğu, tüketici tercihleri ve üre-
tim olanakları konusundaki almaşık varsayımlar altında genel dengenin varlığı, 
tekliği, kararlılığı gibi sorunlar ile teorinin refah konusundaki önermeleri, bütün 
önemine rağmen, bu sorunsal açısından ikincildir3. Burada, neoklasik fiyat me-
kanizmasının işleyişi teorisi üç ana başlık altında ana hatlarıyla incelenecek; önce 
zamanlararası genel denge modeli ele alınacak, daha sonra ise iki önemli gelişme, 
geçici genel denge (temporary general equilibrium) ile non-tatonnement modelle-
ri değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeler, neoklasik genel denge modellerinin 
ayrıntılı bir “survey”i olma iddiasında değildir. Temel amaç, daha sonra incelene-
cek olan dengesizlik ya da Walrasçı olmayan denge modelleri açısından önemli 
olan noktaları saptamak olacaktır.

3 Bu konuda bkz. Arrow and Hahn (1971) ve Bulutay (1979).
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1. 2. ZAMANlArArASI dENgE

Neoklasik genel denge teorisinin hareket noktası, üretim ve tüketim teknolo-
jilerinin veri koşulları altında ve belli rasyonalite normları çerçevesinde, fiyat-
lara bağlı olarak oluşturulan üretim, tüketim ve dolayısıyla değişim planlarıdır. 
Eğer zamanı keyfi olarak birtakım dilimlere böler ve bunların her birini bir plan 
dönemi olarak alırsak, planlar sadece cari dönemle değil, aynı zamanda gelecek 
dönemlerle de ilgili olabilir. Bu son durumda ortaya çıkan zamanlararası planla-
rın altında, tercih normları çerçevesinde tanımlanmış zamanlararası ikame olgusu 
yatmaktadır. Örneğin tüketim kararlarında, sadece eşzamanlı tüketim olanakları 
arasında değil, zamanlararası tüketim olanakları arasında da tercih yapılabilmek-
te; üretim kararlarında da, cari üretim ve kâr ile gelecek dönemdekiler arasında 
ikame söz konusu olabilmektedir. Bu çerçeve içinde mallar, sadece fiziksel özel-
liklerine göre değil, içinde yer aldıkları ortama göre de ayırdedilmekte, zaman ve 
mekan, malların tanımlayıcı özelliklerinden olmaktadır4. Bu nedenle, karar birim-
lerinin amaç fonksiyonları, zaman açısından farklı, diğer özellikleri aynı malları 
içerdiğinde, zamanlararası kararlar söz konusu olacaktır. Açıktır ki bu koşullarda 
birimlerin tüketim, üretim ve değişim planları yapabilmeleri için, fiyatların za-
man ve mekan içindeki dağılımını bilmeleri ya da en azından bu konuda varsayım 
yapmaları gerekecektir.

Gelecekle ilgili karar ve planların cari dönemde ekonominin işleyişini etkile-
yebilmesi için, bunların cari dönemdeki plan ve davranışları etkilemesi gerekir. 
Bu ise, cari ve gelecek dönemlerle ilgili karar ve planların birbirlerine bağlı ol-
malarını gerektirir. Örneğin gelecek dönemlerde elde edilmesi beklenen ya da 
planlanan gelirden daha fazla tüketim yapılmasının planlanması, cari dönemde 
tasarruf olgusunun, daha fazla üretim planlanması ise yatırım olgusunun ortaya 
çıkmasını gerektirir. Açıktır ki bu tür zamanlararası transferlerin yapılabilmesi 
için, ekonomide bir dönemden diğerine aktarılabilen mal ve kıymetlerin varlığı 
gerekir. Bunlar yok ise, her dönem ancak kendi içinde yeterli bir şekilde planlana-
bilecek ve zamanlararası ilişkiler kopacaktır. Bu koşullarda zamanlararası değil, 
zaman-boyutsuz (atemporal) bir ekonomiden bahsedilebilir. Kısaca, zamanlara-
rası bir ekonomi için, sadece zamanlararası kararların alınması yetmemekte, za-
manlararası transferlerin de yapılabilmesi gerekmektedir.

4 Bununla beraber zaman ve mekan arasında tam bir paralellik kurulamaz. Zamanda tek yön ol-
duğu ve sınır bulunmadığı halde mekan çok yönlü ve sınırlıdır. Zamanın sınırlanmamış olması, 
zamanlararası modellerde “planlama ufkunun” keyfi olarak sınırlandırılmasını gerektirmektedir. 
Bu sorunlar ve genel olarak zamanlararası modelin temel yapısı ve sorunları için bkz. Bliss 
(1975, böl. 2-3).
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Dayanıklı malların varlığı, cari dönemden geleceğe doğru transferler yapıl-
masına olanak verirse de, bunlar zaman içinde gelecekten bugüne transfer ya-
pılabilmesi için yeterli değildir. Oysa örneğin tüketicilerin zamanlararası bütçe 
kısıtlarının cari dönemde operasyonel olabilmesi; cari dönemde tüketicilerin cari 
gelirlerinden fazla harcayabilmeleri; ya da firmaların, ilerde bekledikleri gelirle 
finanse etmek üzere cari dönemde yatırım yapabilmeleri için, borç-alacak ilişki-
lerinin varlığı gerekir. Öte yandan, mallar stoklanabilir olmasa bile, tek başına 
bu borç-alacak ilişkileri, zamanlararası transferlerin bugüne ve geleceğe doğru 
yapılabilmesi için yeterlidir.

Neoklasik teori zamanlararası dengenin oluşabilmesi için birbiriyle özdeş iki 
mekanizma önermektedir. Bunlardan ilkinde, ekonomide zamanlararası planlara 
konu olan bütün mallar için ileri-dönem piyasalarının (forward markets) varlığı 
varsayılmaktadır. Cari mallarla ilgili piyasalar yanında ileri-dönem piyasalarında 
da fiyatlar oluşmakta ve bütün bu fiyatlar, planların dayandığı sinyaller olmak-
tadır. Bu varsayım altında zamanlararası model, büyük ölçüde zaman-boyutsuz 
modelle çakışmaktadır. İleri-dönem piyasalarındaki mallar cari mallardan sade-
ce zaman boyutu açısından farklılık göstereceği için, yapılan şey, mal sayısını, 
planlama ufkunun kapsadığı dönem sayısı boyutunda artırmaktan başka bir şey 
değildir. Fark, ileri-dönem piyasalarındaki fiyatların yorumunda ortaya çıkmak-
tadır. Bütün diğer özellikleri açısından aynı, zaman boyutları farklı iki malın fi-
yat oranı, zamanlararası tercih ve ikame oranlarını yansıtacak ve bu tip malların 
bütün zaman boyutları için ortaya çıkan fiyat oranları, malların kendi-faiz oran-
larını verecektir.5 Aynı şekilde, modelin ölçü birimi olarak aldığı paramsı-malın 
(quasi-money commodity) ileri-dönem piyasalarındaki fiyatları, paramsı yüküm-
lülüklerde, borç-alacak ilişkilerinde ortaya çıkan faiz oranlarının vade yapısını 
verecektir.6 Ancak, bütün gerekli ileri-dönem piyasaları bulunduğu için, bu ilişki-
lerin paramsı-mal cinsinden düzenlenmesi gerekmemektedir.

Bu yorum çerçevesinde zaman-boyutsuz genel denge, ekonominin sadece 
cari döneminin değil, planlama ufku içindeki bütün dönemlerinin dengesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ekonominin bu ufuk içinde izleyeceği yol, malların za-
manlararası fiyat ve miktarları cari dönemde belirlenmiş olmaktadır. Ancak, eko-
nominin zaman içinde bu önceden belirlenmiş yolu gerçekte izleyebilmesi için, 
iki koşulun gerçekleşmesi gerekmekte ve bu koşullar açısından zaman-boyutsuz 
modelle zamanlararası model arasında bir ayırım yapmak olanağı doğmaktadır. 

5 Örneğin bu mallardan biri cari dönemde (t), diğeri de ilerideki bir dönemde (T) teslim ediliyorsa 
ve bunlara ölçü birimi cinsinden cari dönemde ödenen fiyatlar pit ve piT ise, genellikle pozitif 
zaman tercihi çerçevesinde pit / piT > 1 olacaktır.

6 Paramsı-mal kavramı, bizatihi faydası olan ölçü birimleri ve değişim araçları için kullanılmakta-
dır. Parasal sorunlar böl. 1.5.’de tartışılacaktır.


