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TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ

Modern Para Teorisi: Eleştirilere bir Yanıt

Modern Para Teorisi (MPT), yaşadığımız dönemin ekonomik ve 
politik tartışmalarını biçimlendirmede özellikle son yıllarda müthiş 
bir ilerleme kaydetmiş bulunuyor. Bu kısmen, MPT’nin sunduğu 
güçlü bakış açısının önemini kavramış akademi dışı binlerce kişinin 
yorulmaksızın çabalaması sayesinde oldu. 

Ekonomik ve politik tartışmalar çok uzun bir süredir ödeme 
gücü, kemer sıkma, kıtlık ve damlama kuramının (trickle-down) 
dar sınırları içinde şekillendi. Sosyal güvenlik iflasa gidiyor; kamu 
borçları gelecek kuşakların sırtına yükleniyor; işsizlik kötü ama fiyat 
istikrarını sağlamak için gerekli; sosyal yardımlar zenginden çala-
rak finanse ediliyor; son olarak, “kamu parası gibisi yok” anlayışı, 
tartışmaların ve politika tercihlerinin kapsamını kısıtlaması gereken 
su götürmez bir gerçek olarak gösteriliyor. Bu ön kabullerin artık de-
ğişmesi gerekiyor. Hane halkı ve işletmelerin yaşadığı ödeme gücü 
kısıtı, parasal anlamda hükümran devletler tarafından yaşanmaz. 
Onlar kendi bastıkları para biriminden satışa sunulan her şeyi satın 
almak için kamu parası yaratabilirler. Onları ilgilendiren para yok-
luğu değil, politik irade ve ekonomik kaynaklardır. MPT bütün çö-
zümleri sunmasa da parasal hükümranlığın konu açısından önemini 
kabul eder ve kamu finansal araçlarının yaşadığımız dönemin sayısız 
sosyo-ekonomik sorunuyla mücadeleye katkıda bulunacak biçimde 
örgütlenmesi ve kullanılması için yol gösterici ilkeler sağlar. Devlet-
ler kamu parası yaratabilirler ve yaratıyorlar; işsizleri işe almaları ve 
vergi sistemini bu sorunları halletmek için kullanmaları gerekiyor.

Eric Tymoigne
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GİRİŞ

Modern Para Teorisi’nin (MPT) temel katkılarından biri, parasal 
olarak hükümran devlet yönetimlerinin1 nasıl olup da zorlu finansal 
kısıtlarla karşılaşmadan çok esnek bir politika alanına sahip olabildi-
ğini izah etmek olmuştur. Bu devletler sadece kendi hesap birimleri 
cinsinden taahhütlerini yerine getirmek için piyasaya kendi parala-
rını2 sürebilmekle kalmayıp, bütçe operasyonları üzerine kendi koy-
dukları her türlü kısıtlamayı da devre dışı bırakabilirler. Öyle ki, bu 
tür bir yönetim hükümran olmayan birimlerin karşılaştığı finansal 
kısıtlamalarla karşılaşmaz ve tam istihdam ya da fiyat istikrarı gibi 
konular üzerine odaklanabilir.  

Modern Para Teorisi; ABD, Brezilya, Kanada, Arjantin, Euro Böl-
gesi ve Avustralya gibi ülkelerin merkez bankaları ya da hazineleri 
tarafından yürütülen bütçe ve para operasyonlarını kuşatan kurum 

1 Bu çalışma boyunca kullandığımız “hükümran devlet yönetimi” terimini kendi 
parasını basan devlet anlamıyla sınırlayacağız. İleride de tartışacağımız gibi, 
parasal olarak hükümran bir devlet yönetimi, iç politika alanını etkileyecek 
alternatif döviz kuru rejimleri –sabit, denetimli, dalgalı- arasından birini 
seçebilir. Kendi para birimini istendiği anda ve sabit bir kur üzerinden dövize 
çevireceğini vadeden bir yönetimi kısıtlayan tek şey, dövize çevireceğini va-
dettiği parayı elde etme yetisi olacaktır. Bu anlamda diyebiliriz ki, operasyonel 
anlamda kendi para birimini bitiremeyecek olsa da “finansal açıdan kısıtlı”dır. 
Sorun, kimi zorunluluklar sonucu bu çevirme vaadini (yabancı bir para biri-
mine ya da bir değerli madene) yerine getirememesi olur. Amaca göre dalgalı 
kur rejimini, sabit ve denetimli döviz kuru rejimlerinden ayırmak faydalıdır. 
MPT’yi benimseyenlerin çoğu, sadece dalgalı kur rejiminin parasal anlamda 
“tam olarak” hükümran olduğunu öne sürerek bu ayrımı yapar. Buna karşılık 
bu makalede ana hatlarını çizeceğimiz ilkelerin çoğu bütün para-ihraç yön-
temleri için geçerlidir – ama bir yönetimin kendi parasını geri satın alacağını 
vaat ettiğinde, politika alanını sınırlayabileceğini akılda tutmak gerekir. 

2 Burada kullanılan para birimi sözcüğü, geniş anlamıyla, belli bir hesap birimi 
cinsinden fiziksel ya da fiziksel olmayan biçimlerde ifade edilmiş ve devlet 
yönetimleri (hazine ya da merkez bankası) ve özel bankalar tarafından ihraç 
edilen sıfır vadeli (“cari”) parasal enstrümanları anlatır.
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ve uygulamaların ayrıntılı bir analizi yoluyla, parasal olarak hüküm-
ran olan ve olmayan devlet yönetimlerinin iç işleyişine dair kurum-
sal ve kuramsal içgörüler sağlamış bulunuyor (Mosler ve Forstater 
1999; Bell 2000; Bell ve Nell 2003; Bell ve Wray 2002; Wray 1998, 
2003a, 2003b, 2003c, 2007, 2012; Fullwiler 2006, 2009, 2011, 2013; 
Kelton, Fullwiler ve Wray 2012; Mitchell ve Mosler 2002; Muysken 
ve Mitchell 2008; Rezende 2009). Kurumsal içgörüler, hazinenin 
para politikalarındaki merkezi rolünü, merkez bankasının para po-
litikalarını uygulama biçimlerini, hazine ve merkez bankası ope-
rasyonlarının bilançolar üzerindeki muhtemel sonuçlarını, ulusal 
muhasebe özdeşliğinin önemini ve gönüllü finansal kısıtlamaların 
ekonomiyi etkilemeyişini –ama politik önemini- ele alır. MPT’nin 
kuramsal sonucu hazine ve merkez bankasını tek bir kamu kurumu 
içinde birleştirmektir. Bu birleştirmenin faydası, hedeflenen ve ger-
çekleşen makroekonomik finansal dengeler arasındaki ilişkileri; ver-
gi ve tahvillerin işlevsel rolünü ve devlet üzerindeki kısıtların belir-
lenmesini sağlamasıdır. Bütün bu kurumsal ve kuramsal unsurların 
özeti, parasal olarak hükümran devlet yönetimlerinin borcunu her 
zaman ödeyebilir olduğunu; enflasyonist ya da politik kısıtlamalarla 
karşılaşma ihtimalleri olsa bile kendi ülke içi hesap birimleri cinsin-
den satılan her şeyi satın alabilme gücüne sahip olduklarıdır.3

MPT ayrıca finansal istikrar, fiyat istikrarı ve tam istihdamla ilgili 
politika içgörüleri de sağlamıştır. Bunların, mevcut politik iklimden 
bağımsız işleyen ve ulaşılması gereken hedefe olabildiğince doğru-
dan götüren yapısal politikaları devreye sokarak, birbirlerinden ba-
ğımsız olarak ulaşılması gereken önemli hedefler olduğunu öne sü-
rer. MPT, enflasyon ile işsizlik arasında kurulan o geleneksel “ya o, ya 
bu” yaklaşımını reddeder ve tam istihdama ulaşmak için ekonomik 
büyümeye ve ince ayarlara bel bağlamaz. 

3 Kendi para birimini istendiğinde çevirme vaadinde bulunan bir ülke örneği 
için bkz.Not 1. Sabit bir döviz kuruyla yabancı rezervlere erişim bir diğer kısıt 
olarak rol oynayabilir. 
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MPT’ye yönelik eleştirileriyse beş kategori altında sınıflandırmak 
mümkündür: Paranın kökenleri ve devlet tarafından basılan paranın 
kabulünde vergilerin rolüne dair görüşler; bütçe politikasına dair gö-
rüşler; para politikalarına dair görüşler; MPT’nin gelişmekte olan ül-
kelere yönelik çıkarımlarının uygunluğuna dair görüşler ve MPT’nin 
politika önerilerinin geçerliliğine dair görüşler.

Bu çalışma, söz konusu kategorilerin her birini devre yaklaşımı 
ve ulusal muhasebe özdeşliğini gösteren denklemleri kullanarak 
ve denkleme her defasında yeni ekonomik sektörler ekleyerek ele 
almaktadır. İlk bölümde devlet sektörüne odaklanılmaktadır. Bu 
bölüm devlet merkezli bir parasal sistemin pürüzsüz işleyişi için 
vergilerin önemini göstermekte ve birleşme (konsolidasyon) varsa-
yımlarını ele alarak başlamaktadır. İkinci bölüm, yurt içi özel sektör 
üzerinde yoğunlaşırken aynı zamanda maliye politikasının yürütül-
mesi ve kamu mali dengesinde ideal durum konusunda bazı sonuç-
lara da ulaşmaktadır. Üçüncü bölümde, denkleme merkez bankası 
eklenmekte; merkez bankası, hazine ve yurt içi ekonomi arasında-
ki karşılıklı etkileşim incelenmektedir. Dördüncü bölümde ise, dış 
âlem (yabancı sektör) denkleme dahil edilmekte ve maliye politikası, 
döviz kuru rejimlerinin rolü ve bunların ülkenin gelişim düzeyi üze-
rindeki etkisi incelenmektedir. Beşinci ve son bölümde ise, politika 
çerçevesi ve MPT’nin ulaştığı sonuçlara odaklanılmaktadır.

Son bir nokta. Pek çok kişi, yeni bir şeyler keşfettiğimize inan-
dığımızı varsayarak, yeni hiçbir şey sunmamakla eleştiriyor bizi. 
Oysa biz başından itibaren her zaman Knapp, Keynes ve Lerner’de-
ki kökenlerimizi vurguladık; Minsky’nin 1960’lı yıllarda son başvu-
rulacak işveren4 üzerine yazdığı eserin önemini ortaya çıkardık; A. 
Mitchell Innes’in kredi ve devlet parası üzerine yazdığı ileri görüşlü 

4 The employer of last resort (ELR): Hükümetin, hazır, istekli ve çalışma kabiliye-
tine sahip işçilere kamu sektöründe asgari ücretle iş vermesi üzerine hazırla-
nan teklif. 
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makalelerini destekledik ve her ikisi de belli bir saygı kazanmış ol-
dukları ana akımlara karşı çıkan Boodhart ve Vickery tarzı ekono-
mistlere güvendik. Mat Forstater, ekonomik düşünce tarihi boyunca 
ve ekonomi tarihinde “parayı vergi getirir” yaklaşımının öncülerini 
bulmak için “antik dönem” eserlerine kadar giden derin araştırmalar 
yaptı. Ama hayır, bu eleştiri neredeyse yirmi yıldır eserimizin hete-
rodoks düşünceden emsali görülmemiş, ters yönde bir sapma oldu-
ğunu iddia etti.

Şimdi de bizim yeni hiçbir şey söylemediğimizi iddia ediyorlar. 
Ve üstelik, bizim MPT’ye dahil ettiğimiz düşüncelerin büyük bölü-
mü de savaş sonrası dönemde kaybolmuştur. Heterodoks düşünür-
lerin en iyi örnekleri bile –Bob Eisner gibi insanlar- sırf bu dışlan-
manın ne kadar güçlü olduğu üzerine tartışmalara dalmış durumda. 
Eisner, bizim bütçe açığı konusunda “güvercin” yaklaşımı olarak 
adlandırdığımız tezi, “şahin” yaklaşımların karşısına çıkardı. Bu tar-
tışma büyük ölçüde Ortodoks zeminlerde, bütçe açıkları ve borçlar 
için bir “en etkili nokta” bulma arayışı içinde gerçekleşti. Eleştirmen-
lerimizin büyük bölümü durgunluk dönemlerinde bütçe açıklarının 
iyi olduğunu ama şayet “aşırı büyük”se sürdürülemez olduğunu iddia 
ederek “güvercin” kampta kaldı. Bizse bu konuda, olmayan bir konu-
mu, “baykuş” konumunu geliştirdik –aslında takip ettiğimiz kişile-
rin eserlerinde bulunabilecek, ama ikinci ve üçüncü nesil heterodoks 
ekonomistler tarafından büyük ölçüde yitirilen bir konum.
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1. EN BASİT DURUM: BİRLEŞİK (KONSOLİDE)
DEVLET DEVRESİ

Palley, devlet harcamalarının MPT’de önerilen şekildeki para-
sal finansmanının enflasyona yol açacağını ileri sürüyor ve Lavoie, 
Rochon, Fiebiger gibi birleşme hipotezini reddeden diğer akademis-
yenler de ona katılıyor (Palley 2012; JKH 2012a, 2012b; Lavoie 2013; 
Fiebiger 2012a, 2012b; Rochon ve Vernengo 2003; Gnos ve Rochon 
2002).  Bu hipotezin gelişmiş ülkelerdeki mevcut kurumsal çerçe-
veyi tasvir etmediğine dikkat çekiyor ve bunun da MPT’yi gereksiz 
yere güçlü mantıksal iddialara ittiğini öne sürüyorlar. Bu bölümde, 
paranın doğası ve vergilerin rolü etrafındaki sorunları çözmeye ça-
lışarak ve öncelikle birleşme tezi üzerinde durarak bu meseleleri ele 
alıyoruz.

Devre kuramı iyi bir başlangıç noktası. Bütün kuramlar gibi, 
mantıksal çıkarımlardan nedensellikler çıkarmak için mevcut eko-
nomik sistemi sadeleştiriyor. Devre kuramıyla, Keynes’in “tasarrufu 
mümkün kılan harcamadır” (Keynes 1939) yaklaşımı ve finanse et-
meyi (başlangıçta para sağlamak) fon bulmadan (sonda para sağla-
mak) ayırt etmenin önemi daha iyi anlaşılabilir. Parguez (2002) ile 
Bougrine ve Seccareccia (2002), devre kuramının devleti de içerecek 
şekilde nasıl genişletebileceğini göstermiş ve MPT ile benzer sonuç-
lara ulaşmıştır. 

Önce çok basit bir ekonomi varsayımından hareket edelim (Şekil 
1): Harcamalarıyla piyasaya para süren5 (enjekte eden, emisyon) ve 
bu ekonomide, kendisi tarafından yaratılan parayla ödenmesi zo-
runlu vergiler koyan bir federal hükümet olduğunu kabul edelim. Bu 

5 Bir merkez bankası farklı yollarla piyasaya para sürebilir: Bunlar arasında tah-
vil ya da döviz satın almak (açık piyasa işlemi); hazineye avans, kredi vermek; 
bankalara kredi açmak (reeskont kredisi) bulunur. Merkez bankası böylece 
emisyon yapmış olur. (Ç. Notu).
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(federal) hükümet aynı zamanda geri ödemesi yine bu para birimiyle 
yapılmak koşuluyla diğer sektörlere de (yurt içi özel sektör, eyalet 
ve yerel yönetimler, dış âlem) avanslar veriyor olsun. Bu hükümetin 
kendi finansal operasyonları üzerinde herhangi bir gönüllü kısıttan 
muaf olduğu varsayılmaktadır. (Bu örnek, iki yüzyıl önceki hükü-
metlerin kendi madeni paralarını, borç çetelesi çubuklarını, kredi 
mektuplarını piyasaya sürüp ödemesi aynı finansal araçlarla yapılan 
vergiler koymalarına benziyor.)

Şekil 1: Basit Bir Devre: Parasal Olarak Hükümran Bir Devlet

Parasal olarak hükümran devlet kendi para biriminin arz tekeline 
sahiptir ve ister fiziksel biçimde olsun ister soyut, her türlü değer 
biriminden para basabilir. Böyle bir devletin istediği her türlü ürünü 
satın almak ve vadedilen gelecek ödemeleri yapmak için sınırsız bir 
ödeme kapasitesi vardır ve diğer sektörlere sınırsız fon sağlayabilir. 
Bu yüzden, bu devletin borcunu ödeyememesi ya da iflası mümkün 
değildir. Her zaman ödeyebilir.6

6 Elbette hükümran bir devlet taahhütlerini yerine getirmemeyi tercih edebilir. 
Bu durumda alacaklılar yasal çareleri kovalamak zorunda kalırlar. Hükümran 
devlet kendi para birimini sağlama vaadini yerine getirmeme zorunda kala-
maz.


