POST- KEYNE:ZYEN
İKTİSAT

Çev.: Doç. Dr. Nazım ENGİN
(Öğrenci arkadaşlara - 1)
GİRİŞ
İktisat teoriısi, ondokuzun cu yüzyıl sonlarında yer alan marjinalist devrimden bu yana giderek artan bir şekilde, kaynıak dağı
lımının, tam rekaıbet koşullan altında nasıl sağlandığına ilişkin
ve son derec:e zarif bir şekilde ifade edilmiş aksiyomıatik ifadeler
bütünü haline dönüşmüştür. Gerçekten de, varsayımlar yapılırken
gösterilen duyarlılık ve özen, bu .varsayımlara dayandırılarak yürütülen mantıktaki müphemlik ve sonuç olarak ortaya konulan
ispa tin kesinkesliği, iktisat biliminin, sosyal bilimlerin fiziği değilse bile, Öklid g.eometr~si olduğu iddialarını doğrulayacak güçte
gibidir.
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ıt.ü. İıkti:sat FaküLtesi'nde öğrenci iken, hocamız Gülten Kazgan'ın Joan

Rabinson ile ilgili olarak

söylediği

bir sözü hep

anımsarım. :tktisadı

neden
incelemekten maksat,
iktisadi meselelere birtakım hazır cevaplar ıbulmak değil. fakat, ikıtisat
çılar tarafından aldatılma;ktan nasıl kaçınılacağını öğrenmektir» diye cevap vermiş. O günlerden ıbugünlere, yalanlarıİı ve kananları nsayısında
bir azalma yoik gföi. Bu sayıyı azaltmanın kuşkusuz en sağlıklı yollarından
biriısi, iktisat öğrencilerini, iktisat bilimindeki gelişmelerden günü gününe
haberdar kılmak ve böylece sorunlara değişi:k aç:.ılardan ;bakabi1melerind.
sağlamaktır. Aşağıdaki çeviri (1), lbu amaca yönelik olarak yapmayı planladığım çevirilerden ilkidir.
Bu çeviri Alfred S. Eichner'ın A Guide t.o Post -Keynesian Eoonıomics adlı
kitaıba yazd.ığı gıiriş ma!kalesiniB özet çe'Vliri'sidir. Kitabın içinde yer alan
ma;kalelerin bir listesi çevirinin sonuna eklenmiştir.
A GWde to Post-Keynesi an Economics (Ediıted by Alfred S. E1chner with
a Foreword by Joan Robinson), M. ·E . Sharpe, Inc., White Plains, New Yor,
Second Printing, 19'78.
(pp. XXI + 201)
öğrendiğini sorduklarında Joıan Ro:binsıon, «tkUsadı

(2)
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iktibir açıdan görünüşü böyledir. Diğer yand an ise,
senfla
alar,
sat teori sinin ; iktis adi büyü me, döng üsel dalg alanm
gibi
ı
ticar i başar
yon, yoksulluk, işsizlik, azgelişmişlik ve hatta
sunu taşıyanlara
arzu
ama
kavr
rı
'gerç ek düny aya ilişkin kavramla
ktir. Kam u kegider ek daha az yararlı bir hale geldiği de bir gerçe
ve en niha yet
ciler
öğren
simi yöneticileri, özel kesim girişimcileri,
tıklar ıger
çalış
a
soka ktak i adam , iktis at teori sini artık kavr amay
müzd e iktis at
çekte n bir hayl i kopu k bulmaktadırlar. İşte, günü
kılı kırk yara n
teori sinin içind e bulunduğu kriz, ikt~sat t.e orisi nin
daki yetersizliği arasındaki
inceliği ile gerçe k dünyayı açıklama
Sözkonusu kriz. bir bilim olazıtlık tarafından simg elenm ekted ir.
gü:çtedir.
rak iktisadın şöhretini nered eyse tehd it ;edecek
siz kalışına tepİktisat teori sinin gerçe kleri açıklamada yeter
Bir yand a, iktikinin esas olara k iki yönd e geliştiği söylenebilir.
eçip, pür ampi rist
sat teori sinn soyu t çerçe vesin in dışına. çıkmayı ıs
bu iktisatçıların;
olara k çalışmayı yeğleyen iktisatçılar vardır ki,
fiyat lama , ge- .
up
mark
talep esneklikleri, mali yet fonksiyonları,
içerdiği emek
rın
lirin işlevsel dağılımı, dış ticar ete konu olan malla
çalışmalar, yalniikt an gibi konu lar -µzerine yaptıkları kant itatif
ize büyü k katkılarda bulu nnızca iktis at konu sund aki bilgi lerim
k arasında ne
mak la kalmamış, faka t aynı zama nda teori ile gerçe
r. (Bun unuştu
koym
a
ortay
denli büyü k kopuklu!klar olduğunu da
gerektiği konu la berab er, bu tür çalışmaların; neyi n ö~çülmesi
si nedeniyle, bazı
sund aki k1ararın aprio ri bd.r yargıyı .gerek tirme
da akıldan çıkarma
sakıncalardan tümü yle arınmış olmadığını
mak ta yara r vardır.)
ı olmuş ve
Daha küçü k bir grup iktisatçının tepki si ise farkl
de form üle
şekil
bir
bunl ar iktis at teori sinin özün ü daha gerçekçi
grup oluşturdu
etme yolu nu seçmişlerdir. Bunların yekn esak bir
teme l konu larda arağunu söylemek bir hayl i güç .olsa da, bazı
Bu iktisatçılar
- larında önem li fikirbirliği olduğu bir gerçektir.
şu gerçekleş
kopu
li
önem
grub u, -orto doks iktis at öğretisinden ilk
gerçekleştiri
t
faka
a,
tiren iktisatçının anısına bir saygı anlamınd
olduklarının
len kopuşun ne denli yeter siz olduğunun bilincinde
ezyen olara k tada bir göstergesi olara k ,kend ilerin i post - Keyn
1adlandırılmayı yeğlemek
nımlamaktadırlar .v eya bu şekilde de
i yer alma kta
tedir ler. Bu grup , iktis at öğr:etisi içind e ötede nber
arın oluştur
atçıl
iktis
olan muh alif g.e lenek lerin takip çiler i olan
nda Ameyanı
aşlarının
duğu ve içind e Keyn es'in en yakın arkad
Olayın
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rikan

\

kurumsalcılarının

ve kıta Avrupası Marxi stlerin in de bu~
bir gruptu r. Ve bu gruba giren iktisatçıların yaptığı çalışmalar bir bütün olarak ,ele 1a.lındığında; bu
çalışmaların, potansiyel olarak , iktisat teorisi nde egeme n olan öğretiye kapsamlı
ve
tutarlı bir seçene k (altern atü) oluşturduğu görülü
r: İlişkisizliği
neden i ile, akılcı bir ekono mi politikasının önünd e ,e n büyük engel
olarak durma kta olan öğretiy~ karşı kapsamlı ve tutarlı bir
seçenek.
lunduğu

Aşağıdaki satırlarda, önce post - Keyne zyen
paradigmanın
nasıl bazı iktisatçıların yerleşik öğretiye karşı
hoşnutsuzluklarının
bir sonuc u olarak doğduğu anlatılacak, sonra da post - Keyne zyen
tanımı altında toplan abilec ek çalışmaların ortak
yönler i vurgu

lanma ya

-

Ç}alışılacaktır.

Post - Keyne zyen Teorin in Ortay a

Çıkışı

19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl -başlarında g.erçekleşen marjinalist devrim in hemen ardından, bazı iktisatçılar, · marjin alist

öğretinin geliştirdiği k1avramiarı çağdaş kurum
lara ilişkin ger1
çekler den kopuk olmaları neden iyle eleştirmeye başlamışlard
ı.

A1manya'da Tarihç i Okul ve ABD'de Thors tein Vebfon, marjin
alist öğretiye yönelt ilen eleştirilerin öncüle ri 'idiler. ,
Çağında, İngiltere'de ikti!sat dalında eğitim ve diplom
a ve;.
ren belli başlı iki üniver sitede n birind e' mevcu t olan tek kürsü nün
sahibi bulun an Alfred Marsh all ise, marjin alist öğretiye karşı
kesin bir tavır alamamaktaydı. Bunun neden i. Marshall'ın,
bir
yanda n yeni ma.rji nalist teorile rin etkili analiti k güçler inin olduğuna inanması ve bu teorile rin, Marshall'ın matem
atikse l düşün
ce yapısına ve politik iktisat çalışmalarını iktisat bilimi haline
dönüştürme arzulıa.rına uygun düşmesiydi. Gerçe
kten de Marsh all'
ın 1890 yılında yayınladığı Princi ples adlı kitabı,
o güne kadar
geliştirilmiş olan marjin alist analiz in en
geliştirilmiş örneğiydi
ve bu kitabın daha sonra basıııan yedi baskısı, II. Savaş sonras
ı
yıllarına kadar İngilizce konuşan ülkele rde rakips
iz temel ders
kitabı olarak genel kabul görmüştü.
Diğer

yanda n ise, Marsh·aıı, Ricard ocu geleneğin bir varisi

olduğunun da bilinci ndeyd i. Mıırshall'a göre, bu
geleneğin bir
kısmı ile yeni marjin alist teorile ri bir sentez e ulaştı
rmak olanaklı
olduğu halde, geleneğin tümü için bunu gerçek
leştirmek sözko-
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i
nmm .olamazdı. Ayrıca Marsh all, Darwi n'in evrim düşüncelerin
içtenlikle benimseyen birisi olarak kendisini diğer bir açıdan da
marjin alist analiz in statik çerçevesi içine hapsolmuş hissetmekteydi. Gerçekte·n de Marshall, marjin alist analizin, firmalararası
in gündelik yaşam
«sağ kalabi lme savaşımı» dahil, «insan neslin
de uygun bir analiz
savaşımının incelenme,si» açılarından pek
türü sağlamadığının bilincindeydi. Marshall'ın bir yanda n Ricardo' cu geleneğin bir varisi olduğunun, diğer yanda n ise marjii Principles adlı
nıalist analiz in ·derin etkiler ini taşıdığının izlerin
eserinde görmek oianaklıdır.
u olaMarshall'ın, Ricard o geleneğinden gelmesinin bir sonuc
rak, İngiltere'de ve İngiltere'nin etki alanı içindeki ülkelerde,
Avrupasında
kıta
hızla yükse len neokla sik teori, gerçek lerden
1
sik teorid en
neokla
·
rilen
gelişti
an
ınd
Walra s ve izleyicileri taraf
rilen kıısmi
gelişti
de
öğreti
daha az' kopuk tu. Ayrıca, Marsh allyen
dönem)
uzun
deng.e analiz inde belli bir zaman boyut u (kısa veya
sözkonusu iken, Walra syen genel denge •analizinde zaman boyutunda n sözetme olanağı yoktu (Walrasyen analiz zaman - boyutsuzdu r). Bu nokta gözönüne alındığında, Keyne.s'in, parasa l konulard a uzmanlaşan önemsiz bir Marsh allyen iken, yerleşik öğ
retiyi temell erinde n sarsan bir iktisatçı haline dönüşmesini daha
iyi kavray abilme k olanıaklıdır. Marshall'ın Ricardocu ve kurum
sentez olarak
salcı yanları, Keyne s'in kişiliğinde yeni bir teorik
.sorunpolitik
günün
artık
sentez~
ortaya çıkmıştır ve bu teorik
dir.
. !arıyla daha yakından ilgili olan bir sentez
1

Günlü k konuşmalarda <<Keynezyen DE'.vrim» ifadesini kullan mak, artık olağan bir hale gelmiştir. Fakat, hemen belirtelim ki,
Keynes'in kendis ininn Keynezyenlerin en önemlisi olup olmadığı
veya Genel Teorinin, kendis ine atfedildiği gibi, iktisa t teorisinde
devrimi gerçekleştirip gerç:ekleştirmediği o kadar açık değildir.
Presti j açısından kuşkusuz Keynes, Keynezyenlerin en şöhretli
siydi ve Keynes, iktisa t bilimini tamam en yeni bir gelişme çizgisi
içine oturta n ve Cambridge Üniver.sitesi'ni yerleşmiş öğretiden
üren iktisat kopanların bir entelle ktüell er yuvası halin:e dönüşt
Keynes'
yaşça
da
arasın
ın
çıların en önde gelen üyesiydi. Bunlar
an
bulun
a
katkıd
den küçük ol an ve teoriye çoğaltan kavramı ile
a
katkıd
.Richa rd Kahrı, ek.sik rekabe t üzerindeki çalışmaları ile
bulun an _Joan Robinson, dah'a sonraları London School'dan
Cambridge'e gelen Nicholas Kaldo r ve Oxford'da kalmayı yeğle1
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yen Roy Harrod da vardı. Ayrıca, Keynes'in yaşıtı olan ve 1926'
da Economic Journal'da ölçek ekonomileri konusu üzerine yazdığı bir makale ile Marshallyen mikroiktisat teorisini sarstıktan
sonra Ricardo'nun iktisattaki şöhretini iade etme görevini yüklenen Pierro Sraffa; ve son olarak da Genel Teorinin yayınlan
masından hemen s.onra İngiltere'ye gelen ve Joan Robinson tarafından gruba tanıştırılan Polonyalı Marxist Michal Kalecki vardı.
İlginç olanı, İngiltere'ye gelirken Kalecki'nin, Genel Teoriden
bağımsız olarak ve daha önceden geliştirdiği. ve Genel Teori'de
geliştirilen modelin aynı olan bir çalışmasını da beraberinde . getirmiş olmasıydı.

Bu olguların ışığında, sonraki 40 yıl boyunca post - Keynezyen teorideki gelişmeye Keynes'in mi, yoksa Kalecki'nin mi daha çok etki etmiş olduğunu söylemek, kuşkumz, bir hayli güç
olacaktır. Keynes .ve Kalecki, birlikte, klasik Keynesyenizmdeki
iki farklı türün kökenini temsil etmektedirler. Bu iki tür, Keynes'in parasal görüş açısından kaynak~anan tür ve Kalecki'nin
reel sektör analizinden kaynaklanan · tütdür. Bunlardan birincisi,
parasal bir ekonomide yatırımların yapıldığı ortama ilişkin be- _
lirsizlikleri vurgularken, ikinciısi, para kullanan bir ekonomik
sistemde yer alan üretim sürecinin eksiksiz bir şekilde analiz edilebilmesi için temel öğeler olan yatırımların ve tasarrufların bölüşüm ve diğer etkilerini vurgulamaktadır. Şurası ilginçtir ki,
sonraki yıllarda Kalecki'nin reel sektör analizi Cambridge'de yapılan çalışmalara temel oluştururken, Keynes'in parasal görüş
İngiltere'de G.L.S.
açısı başka yerlerde taraftıa.rlar bulacaktır:
Schackle ve ABD'de Sidney Weintraub, Paul Davidson ve Hyman P.
Minsky. Ayrıca, Alvin Hansen ve Lawrence Klein tarafından ·
ABD'ye götürülen ve bu ülkede Keynezy.en teorinin egemen türü
haline g,eleiı teori de özü bakımından Genel Teori'den çok, Kalecki'nin basit matematiksel modeline yakındır. Fakat, üzüntüyle belirtmek gerekir ki, Kalecki'nin önemle vurguladığı bölüşüm
etkileri ABD'ye aktarılırken tümüyle gözardı edilmiştir.
Temel

Katkılar

Post - K:eynezyen analizin gelişme süreci, Harrod'un 1930'lu
yıllarda büyümenin dinamiği üzerine yaptığı çalışmalarla başlar.
O dönemde geıçerli olan iktisat teorisi dinamik olmaktan çok statik nitelikteydi; Diğer bir deyişle, iktisat teorisi, esas olarak, baŞ-

Iangıçta

dengede olduğu kabul edlen ekonomik sistemin, dışarı
dan gelen bir uyarı ile dengeden uzakl1aşması halinde yeni bir
dengeye nasıl geldiğinin analizine yarıyordu. Harrod'a göre asıl
yam tlanması .ve açıklanması g:e reken soru ise, zaman içinde ekonomik sistemde gözlenen değişmeye neyin neden olduğu idi. Kı
s'acası sorun, bu soruyu yanıtlayabilecek bir teorinin geliştiril
mesi sorunu idi. Bu ge~eksinme Harrod'u, çok bilinen ve Harrod Domar eşitliği denilen eşitliği geliştirmeye yöneltti. Bu eşitliğe
göre büyüme hızı b'..tğımlı değişkendi ve bu hız tasarruf :eğilimi
ve kapital/ hasıla oranı (ICOR) tarafından belirleniy.ordu. Harrod'un bu öncü çalışması, etkisini yakl1aşık 20 yıl .s onra post - Keyneeyen teorinin filizlenmesi .şeklinde k:e ndisini gösterecektir.
1956 yılı, iki temel çalışmaya tanık olmuştur: Joan RobinThe Accumulation of Capital adlı kitabı ve Nichola.s'ın
Kaldor'ın Review of Economic Studies adlı süreli yayında yayınlanan crAlternative Theories of Diıstributionıı adlı makalesi.
Bu iki çalışma, iktisat yazısında açıkça p.ost - Keynezyen olarak
adlandırılabilecek bir yazın devrinin başlangıcını
simgelerler.
Her ilki çalışmada da, büyüzyıe dinıamiğinin çok önemli ve gelirin dağılımı il:e de yakından ilgili bir yanını açıkla.ya bilmek
amacıyla; Klecki'nin (ve onun aracılığı ile de Marx'ın) çalışma.
larında ücretlerle karlar arasında yapmış oldukları ayırımdan
yararlanılmıştır. Bu ,çalışmalarda vurgulanan temel nokta şu- ·
dur: Büyüme hızındaki bir artış, (bu artışın daha yüksek bir yatırım düzeyi anlamına gelmesi nedeniyle) ulusal gelir içinde kar
payının kaçınılmaz olarak artmasma yol açacak ve· dolayısiyle
de işçileri göreli olarak mağdur edecektir. Henten belirtelim ki,
ne Robinson'un kitaıbının, ne de Kaldor'un makalesinin Cambridge dışında pek bir ilgi uyandırdığı söylenemez. Robinson'un
fikirlerini dah a. iyi açıklamak amacı ile kaleme aldığı Essays iın
· the Theory of Ecoınomic Growth adı kitabı da sonucu değiştirme
yecektir.
Bir zamanlar Keynes'in Cambridge'de arkadaşı olan iktisatçılarla Keynes'in izleyicileri, Keynes'in yerleşik teoriden gerçekleştirdiği kopuşu ,devam ettirmek isterlerken, özellikle ABD'li bir
grup iktisatçı da Keynezyen tepkiye set çekmeye çıalışıyordu.
ABD'deki Liberal · iktisatçılar arasında yeni bir «neoklasik sentez»
geliştirilmişti. Bu s:entez, yerleşik teoriyi matematiksel ifadelere
dönüştüren ve iktisada yeni başlayanlar için çok popüler bir dens
son'ın
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daya nmak Keynezyen makr oeko nomi k
taydı. Ve bu çalışmalarda yapılan,
ye yama makmodeli o döne mde geçerli olan mikr oeko nomi k teori
i yapılırken,
işlem
tan başka bir şey değildi. Ayrica bu yam ama
ayrılık
ndaki
Mars hally en yaklaşım ile Walr asye n yaklaşım arası
operasyon; yatı
y.ok varsayılıyordu. Diğer bir deyişle, sözkonusu
ki değişmelerin nede n olduğu
rımlardaki ve diğer harc amal arda
fiyat değişmele
gelir etkil erini vurg ulay an Keynezyen teori ile,
yerl:e.şi.k mikr o
an
ulay
rinde n kayn akla nan ikam e etkil erini vurg
iriliyordu.
kleşt
iktis at teoıi.s:inin uzlaşa.bilemezliğine karşın gerçe
kısa döne m için
Bu iktisatçılara göre Keynezyen model, sadece
lasik uyum meneok
zca,
geçerliydi ve bu modelin sonuçları yalnı
nedeniyle etrı
lukla
piyrusa bozuk
kanizmasının işleyişinin çeşitli
rli ola;bilirdi.
geçe
kiler ini tam olara k ortıa~a koyamaması halin de
ik olara k kabu l
Keynezyen modelde ortay a çıkan işsizliğinde polit
nizmasının etkil e
· edilme·si olasılığı yoktu. Neoklasik uyum meka
ve hükü metl erin
rinin tam olara k ortay a çıkacıağı uzun döne mde
k olan işsizlik soru nunu ,çözmek
kısa döne mde ortay a çıkabilece
de Keyn es öncesi
üzere yeni anali z yönt emin i. benimsemesi halin
rt Solow'un ve
teori geçerliliğini koruyacaktır. Bu varsayım, Robe
lasik büyü me
Trev or Swap.'un 1956 yılında form üle ettiği neo.k
rıda değindi
mode linin teme l varsayımıdır . (1956 yılının, yuka
tal ve «Alternative Theories of
_ğimiz The Accu mula tion of Capi
olduğunu anım
Distribution» adlı çalışmaların yayımlandığı yıl
sama kta yara r vardır.)
sentez~n polit ik sonu cu,
Yukarıda sözü nü ettiğimiz neok lasik
a bilin en politikanın
adıyl
g»
1960'1ı yıllarda ABD'de «fine tunin
ikad an amaç , teme lde istik uygulanması olmuştur. Bu tür polit
omis inin acil müd ahal e şekil
rarlı olduğu kabu l edile n ABD ekon
t bilindiği , gibi,
lerin e gerek kalmaksızın yönlendiri)mesidir. Faka
siz kalmış ve ikbu polit ik prog ram enfla syon konu sund a yeter
esine de bir annleşm
.deri
n
tisat bilim inde bugü n yaşanılan krizi
sente zin, tam
lasik
neok
lamd a zemi n hazırlamıştır. Bun un nede ni,
nasıl sağlanacağı
istih dam ve fiyıat istikrarı amaıçlarının birlik te
a da bu iki amaç
konu sund a hiçb ir ipuc u vermemesi ve golayısıyl
eveslııde bir terci h yapm a gearasında Phill ips eğrisi öğretisi çerçı
ısentez, reses yon
reksi nimi ni bile yadsımasıdır. Dahası, neok!asik
olup da birlik te
nasıl
a
nc
ve enfla syon un, tüm 1970'li yıllar boyu
a çıkan ve
ortay
çta
ır. Sonu
varolabildiğini de açıklayamamaktad
nsizlik,
güve
yen
mevc ut tüm teori k modellere karşırı giderek büyü
kitabı yazmış

olan Paul

Samuelson'ın ~çalışmalarına
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günümüzde iktisat biliminde yaşanı~an krizin simgesi haline gelVe bu güvensizlik sonucu ortaya çıkan kargaşada, daha
az liberal oLan iktisatçılardan bazıları, neoklasik sente·zi Keynezyen süıslerinden arındırmaya çalışmışlar ve Keynes'in Marshall'
dan aldığı öğretinin de desteği ile 1930'larda kaçmaya çalıştığı
monetarizme dönülme.si gerektiğini savunmuşlardır. Post- Keynezyen iktisatçılar açısından bakıldığında ise enflasyon ve resesyonun eşanlı olarak ortiaya çıkışı, modern ekonomik koşullarda
beklenilmesi doğal olan bi;r sonuçtur.
miştir.

Temel Öğeler
Şimdi de Post- Keynezyen teorinin özelliği nedir, sorusunu
yanıtlamaya çalışalım. Yanıtın bir kısmı, yukarıda Keynes'in
Cambridge'deki meslekdaşlarından sözederken verilmişti. Yanıtın
geri kalan kısmı da A Guide to P.ost - Keyne.sian Economics adlı
bu kitapta yer alan makalelerde bulunmaktadır. Bu aşamada,
Post - Keynezyen -teoriyi, karşıtı olan neoklasik öğretiden ayıran
g.enıel nitelikteki ·özelliklerinden kısaca sözetmek yeterli olacaktır.
Herşeyden

önce post - Keynezyen teori birbirleriyle doğru
kabul edilen iktisadi büyüme ve gelir dağılı
mı konularının açıklanması konusunda önerilerde bulunmaktadır. Post - Keynezyen teoriye göre, gerek iktisadi büyümenin, gerek gelir dağılımının temel belirleyidsi yatırım oranıdır. (Bu
oran, toplam ulusal gelirin bir oranı olarak ifade edilebileceği
gibi, zamaıı iç_indeki değişme hızı olarak da ölçülebilir.) Kısaca
sı, neoklasik analizin özünde yatan göreli fiyatlar yerine, post Keynezyen teori yatırımlan temel belirleyici olarak almaktadır.
Bu olgunun- temelinde (neoklasik terimlerle ifade etmek gerekirse) «genişleyen, dinamik bir ekonomide, yatırımlar ve büyümenin diğer kaynaklıarı tarafından yaratılan gelir etkileri, fiyat
değişmelerinden kaynaklanan ikame etkilerini
fazlasıylıa yok
eder» inanışı yatmaktadır. Diğeı: bir deyişle, post - Keynezyenlere
göre, gerek toplam talepteki, gerek sektöre! talepteki değişmele
rin nedeni, göreli fiyatla~daki değişmelerden çok gelirdeki değiş
melerdir. Gerçekten de, bir analizde ikade etkisi yerine gelir etkisine önem verilmesinin derecesi, o analizin n~ kadar post- Keynezyen ve hatta Keynezyen olduğunun çok duyarlı bir barometresidir. Bununla beraber bu söylenenler, post - K;eynezyen te.orinin ikame etkilerini tümüyle g,özardı ettiği anlamına alınmamadan
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ilişkili olduğu

Iıdır. Söy len enl erin anlamı
, pos t - Key nez yen ana lizi n
ika me etkilerini, din am ik sür eci n tek vey
a en öne mli öğesi olduğu ina n.
cını reddettiğidir. Neoklasi
k teo ri ise, pos t - Keynezyen teo
rini n
aksine, olası her tür lü gel ir etk
iler ini yok var say ar. Ger çek ten
de, neoklasik modellerin çoğunda
uzu n dön em tam isti hda m var sayımının hiz me t ettiği tem
el am aç bud ur. Pos t - Keynezyen
teo·
ri ise, bu kon uda dah a az keyfidi
r: Pos t - Keynezyen teori, kısa
dönemde gel ir etk iler inin dah a
hak im olacağını, dah a uzu n .dönem de ise gel ir etk iler inin ika me
etk iler ind en dah a az önemli
.olmayacağını kab ul eder.
İkinci ola rak , pos t - Keyİıezyen
teori, ·geride kal an birk aç yüz
yılın en bel irgi n ola n
ekonomik olg usu nu hatırda tut an
bir üslup la formüle edilmektedir. Bu bel
irgin olgu, çeşitli ulu sal ekono-mil erin zam an için de düzensiz olm
akl a ber abe r durmaksızın ge:nişlemesi olg usu dur . Dola
yısıyla, mo del in belirle
yici öğelerinde
hiç bir değişikliğin olmadığı kab
ul edilse bile pos t - Keynezyen
teoride ekonomik ısistem gene de
belli bir yapısal büy üm e yol und a
büyüyormuşçasına tas
vir edilme.ktedir. Ekonomik .sis
temin bu·
şekilde devıamlı ola rak
har eke t hal ind e olduğunun kab ul
edilmesi, neoklasik teo rini n gerek genel
gerekse kısmi den ge tür leri ile
tam bir zıtlık içindedir. Bilindiği
gibi neoklasik teoride, modelin
belirleyici öğelerinde veya par am
etre leri nde bir değişiklik meydan a gelse bile, sist em in gen e de
belli bir faa liye t düzeyinde bir
isti rah ate varacağı kab ul edilme
ktedir. Yukarıda da ima edildiği

gibi, böyle durıpa.ksızın har eke t
hal ind e ola n bir ekonomik sistem görüşü, pos t - Keynezyen teo
riyi vulgıar Keynezyenizme dayalı stıandart ma kro eko
nom ik modelleı-den ayıran tem el
çizgidir.
( «N eoklasik» ola rak adlandırılan
büy üm e modellerini bu açılar
dan eleştirmek sözkonusu olm asa
bile, bu .teo rile rin de başka tür de özürleri olduğunu unu tma ma
k ger eki r).
Pos t - Keynezyen teori, zam an için
de devamlı ola rak geniş
ley en ekonomik bir sistemi tas vir
ederken, üre tim in uzu n dönemde artmasına ned en ola n öğelerle
, bu uzu n dön em tren d
etrafın
da me yda na gelen döngüsel dal
gal anm ala ra ned en ola n öğeler
arasında bir ayırım yapılm
ası gereğini kab ul eder.
Bu metodolojik ilke, p.ost - Keynezyen kısa ~e
uzu n dön em ana lizl er arasında
bir ayırım yapılması son ucu nu doğ
urur. Uzu n dön:em pos
t - Keynez yen analiz, uzu n dön em genişl
emeyi belirleyen ~ öğeleri ayırır
ken, neoklasik büy üm e modelind
e ol~uğu gibi, piyaısa güç leri nin
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ekonomiyi tek başlarına ve önünd e sonun da (ekono minin belli
e
ve düzen li bir tempo da büyüyeceği var.sayılan) garant ili büyüm
Keypost~
çizgisine geri getireceğini varsay maz. Tam aksine,
nezyen teoride önce uzun dönem büyüm e oranını belirleyen öğe
ler (bu uzun dönem trend çizgisi etrafında devamlı olarak sapek
. malar a neden olan öğeleri daha açık bir şekilde belirleyebilm
egteori
zyen
Keyne
amacıyla) belirle nir. Diğer bir deyişle post
zojen . şoklar neden iyle ortayıa çıkmış olsun veya olmasın, döngü sel
dalgal anmal ann gerekl i olarak kendil erini düzelt ici olduklarını
Keynezyen öğretiye
yad.sır ve bu anlam da kendis inden önce gelen
minin tüm önemekono
ise,
eri
sadık kalır. Neoklasik büyüm e model
, kısa dönem
karşın
ına
li sorunlarının kısa dönem de ortayıa. çrkmas
analiz e gerek olmadığı varsayımından harek et eder.
Üçünc ü olarak , post - Keyne zyen teorin in, gelişmiş kredi ve
i .kendisine kodiğer parasa l kurumları olan bir ekono mik sistem
kte olan
edilme
nu edindıği kabul ·edilir. (Bu kurum lar, analiz
,
dinam ik süreçt e belirleyici bir role sahipt irler). Bu durum
model den kesinparaısalcı (mone tarist) türleri de dahil neoklasiik
\re reel üreoranı
yon
enflas
dönem
likle farklıdır; Sorun a uzun
önemsizdir.
para
e
teorid
sik
tim açısından bakıldığında, neokla
arasın
mlar
yatırı
ve
·
Post - Keyne zyen model lerde ise tasarr uflar
kre<li
de
n
da bir ayırım yapılmasını anlamlı kılan öğe (kısme
varlı
n
gereks inimin i karşılamak üzere çıkarılmış olan) paranı
ğıdır.

Dördü ncu olarak , post - Keyne zyen teori, çok uluslu şirket
lerin .ve ulusal ısendikaların varlığını kabul ve analiz·e dahil et0mekte güçlük çevmez. Post - Keyne zyen teori, moder n ve te!knol
çeri
kirdeğ
e
ç·
leşmiş
sanayi
minin,
jik olarak gelişmiş bir ekono
çevesinde hem fiyatların, hem de ücretl erin ccyönetilen)) (admin istered) fiyat \T;e ücretl er olduğunu, diğer bir deyişle bunların arz
eden tarafından ve esas olarak ya al - ya bırak e:sasına göre kote
belirle nen vergi
edildiğini varsay ar. Aynen hüküm et tarafından
yen param etrele r
oranlarının kamu kesim ide g.e lir akışını belirle
veya hane halkı
iş
da
r
fiyatla
edilen
olması gibi, bu şekilde kote
gelir oranla ry)
a
tioni
(discre
ri
sektör lerind e tasarr uf veya ihtiya
minin digoEkono
rler.
rını belirle yen param etrele r haline dönüşü
ts
ii
polisti k çekirdeğinde fiyat düzeyi ne kadar yüksek e, maliye
ve
akışı
lerin ve diğer öğelerin sabit kalması koşuluyla, nakit
n hacmi o kadolayısıyla da. dahili olaraik yaratılan tasarrufları
dar büyük olacaktır .
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Post - Keynezyen teori, yalnızca sanayi -sektör ündeki yönetilen veya satıcı tarafından kote edilen fiyatla r sistemi ni gözönüne
alma)kla kalmaz , aynı zaman da, dünya mal piyasasında geçerli olan
daha esnek fiyatları da gözönü ne alır. Bir tanesi oligopolistik, di- ·
ğeri rekabe tçi olan iki sektör arasındaki ıetkileşim ise,
enflasyonist sürecin önemli bir öğesidir. Post - Keynezyen teorini n bu
· rnikroeikonomik tabanı; ulaştığı tüm sonuç1ar kritik bir şekilde
mal ve işgücü arzede nlerin tümün ün tam rekabe t piyasafarında
fiyat alıcısı olduğu :varsayımına dayalı olan neokla sik teori ile
tam bir zıtlık içindedir. Post- Keynezyen analizd e rekabe tin ta.nımı, ticari firmaların en karlı iş olanaklarını değerl
endirme yönünde sürekli bir çaba gösterm esi dışında hiçbir öğeyi içermez.
Ayrıca tüm dünyad a geçerli olan rekabe t de bu
sınırlı anlamdaki rekabe ttir ki bu, klasik iktisatçıların da açıkça kabul ettiği
bir olgudur.
1

Beşinci ve son olarak, post - Keynez yen teori, gerçek
ekonomik sisteml erin dinami k davranışları He ilgilidir ve ilgi alnü,
neokla sik teoride olduğu gibi, varsayımsal piyasa .koşulları altın
da ~erçekleşen kaynak dağılımının analizi ile sınırlı değildir. Bu
öz.elliği ile post - Keynez yen ·teori, ekonom ik sisteme daha az
entellektü el kısıtlıamalarla ve dolayısıyla daha geniş bir açıdan bakabilm ekte ve bunu yapark en de sistemi n deving enlik yasalarını
açıklayan geıçerli bir model . ortaya koyabi lmekte
dir. (P.ost - Keynezyen teori, hem rekabe tçi olmaya n piyaısa işleyişlerini, hem de
pjyasıa - dışı .kaynak dağılımı türleri ni
içerme ktedir) . Aynca,
post- Keynez yen model ekonomik kuramların nitelikl eri konusu nda haklı gösterilemeyen varsayımlar yapma k zorunda; olmaması
nedeniyle de diğer s.osyal bilimlerde elde edilen bilgilerle dahıa; tutarlı olabile n bir model olma özelliğinıe de sahipti
r.

Politika önerile ri
Şimdi; sorulması gereke n kritik soru, post - Keynez
yen teorinin politik a önerile rinin ne olduğudur. Bu önerile r kökten ci
(radika l) midir, liberal midir, yoksa muhaf azakar mıdır? Bu soruların yanıtı herkes i tam olarak tatmin edecek
yeterli kte verilmese bile, kuşkusuz bu yönde bir gayret gösterilebilir.
NeOklasik iktisat tan post- Keynezyen iktisad a kayış, bilimsel paradig malard a bundan önce meyda na gelen kayma lara benzemektedir. Bu kayma olayı gerçekleşirken; büyük bir olasılıkla
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bir kenara itilecek olan inodası geçmiş kavramların belirlenmesi,
sözkonusu yeni analiz türünün gerek entellek tüel ve gerekse politik sonuçlarını tahmin etmekte n daha kolaydır. Bunun nedeni,
bilgiler
gelişmeye başlayan yem paradigmanın, olgunlaşmış bir

arındırıl
elerden
irdelem
olmayan
bütün olmakta n çok, verimli
paraYeni
adır.
yatmakt
mış bir araştırma programı olmasında
bir
digmanın qnceden algılanabilecek olan bazı öngörüleri, geniş
etmekpolitik düşünce yelpazesini büyük_bir olasılıkla rahatsız
tedir. Örneğin muhafa zakarla r, gelir dağılımının, sistemin ver1mdeğiş
liliğine hiçbir zarar vermeden, önemli bir dereceye kadar
Liberalır.
caklard
kalmaya
hoşnut
tirilebileceği sonucun dan peık
ler de, sistemin etkin bir şekilde çalışabilmesi için tam rekabet
olacaklarpiyasalarının gere!kli olmadığı ısonucundan · tedirgin
ilmesine
dır. Köktenc iler ise, kurumların esaslı bir şekilde değiştir
sinden
düşünce
eği
gerek kalmad an da sistemin istikrarlı olabilec
konular
rahatsız olacaklaroır. Tüm bunlara karşın, bu çok genel
da bile, varılan fikirbirliğini abartma mak gerekir. Gelişmesinin
bu aşamasında post - Keynezyen teori henüz yerleşmiş bir fikirler bütünü olmakta n uzaktır. Eğer post -·Keynezyen görüş açısına sahip iktisa14çıların ~utabık kalma olasılığının olduğu bir
nokta vars a, bu nokta, enflasyo nun maliye ve para politikaları
nıri alışılagelmiş araçlıarı ile denetim altına alınamayacağı noktaenflassıdır. Bunun böyle olmasının nedeni, bu iktisatçılara göre
sonucu
bir
talep>>in
yonun, zorunlu olarak mallara yönelik ccaşırı
olarak değil, fakat daha ç.ok mevcut geliri ve üretimi n bötüşü
müne ilişkin ve kökleri daha derin bir &atışmanın sonucu olarak
ortaya çı!kmaısıdır. Geleneksel politika araçları iktisadi faaliyıe:t
hacmin in ve . böylece de bölüşüme konu olacak gelir ve üretim
miktarlarının azalmasına neden- olacaklarından, sonuç olarak
enflasyon sürecinin. altında yaıtan· sosyal çatışmanın derinleşme
sine yol açacaklardır. Sözkonusu politika araçlarının mevcut üretime yönelik gelir tal_eplerini genellikle · ılımlı hale getirmemesi
nedeniyle, zaman içinde nomina l ve reel gelirin büyüme hızla
kıa1rı, fiyat artışlarının bu iki hızı dengeye getirme sine gerek
la
iktisatçı
en
Keynezy
Post
·
ektir.
maksızın birbirler ine eşitlenec
yanıt
a
sorusun
ı
olmadığ
rın, bir gelirler politikasına gerek olup
bulmay a çalışmakt1a.n çok, iböylıe bir politikanın etkin .ve adil bir
bulşekilde çalışabilmesi için neler yapılabilir sorusun a bir yanıt
budur.
nedeni
temel
arının
maya çalışmal
1

1
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