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Aris toc u sist eme göre iktis at, siyasan ın alt bir alanı, aynı zam an
da ahla kın ya da gün lük fels efen in bir bölümü dür, iktis atın , siyasa
bilim inin ötek i dal ları nda n ayrılm ası araş tırma konusu bakımınd an
de ğildir (Fiz yok ratl ara değin kesink es bir ayrım da yoktu). Siyasa
nasıl incele me konus u ola rak topl ums al etk inli ği alıyorsa, iktisa dın
konus u da aynıdı r. Ne var ki, ilgini n odak laştığ ı kavram ve bu kav
ramla açık seçi k orta ya konan yöntem, ikt isa t bilim ini özgün bir yere
get irir. «Değer» kavram ı iktis adı n belke miği durum unda dır. Tıpkı,
huku k ve devl et kura mlar ının ilgis inin ötedenbe ri «hak» ve bunun
karşı lığı olan «görev» kavra mınd a odak laşma sı gibi. «Değer» ve
«hak» kav ram ları nda ki gelişm e ilgi çeki ci bir koşu tluk göst erme kted ir.
Düşünce tar ihi boyu nca bu iki kavram ve onların iki bilgi dalı
çok fark lı biç imle rde kay naş tırılm ışlar dır. Farklı biçimle r, kimile yin
«değer» kavram ının, kimil eyin «hak» kavram ının ağırlık kaza nma 
sından doğm uştu r. Epeyce geliş miş bir hukuk siste mi olan Romalılar,
Yun anlıl arın ters ine değ er kavramını ve bu kavramı kulla nara k to p
lums al soru nlar ın İktis adî çözüm ünü umurs amam ışlard ır. İktis adî so
run lara yenide n ilgi gös tere nle r Sk ola stik ler olmuş tur. Orta Çağın
din adam ların ın ve daha sonr alar ı doğal huku kçul arın öğr etil erin e
bakıld ığında , «hak» ve «değer» kavra mları nın aynı asal ilkeler den
tür eti ler ek bağ daşt ırılm aya çalışıldı ğı gör üle cek tir. Fayd acılar da aynı
eği lim i sür dür mü şle rdir . Bent ham 'dan bu yana ise, «hak» ve «gö
revs in «değerse bağlı tutu lma sı herha lde amaç edin ilmi ştir. Bu da,
gerek hakl arın gere kse göre vler in toplu msa l fayda ile belirl enec eği
ilke sind e anlat ımını bulm akta dır.
(*) Gunnar MYRDAL, The Politic al Element in the Development of Economic
Theory, London Routledge and Kegan 1971 3. Bölümü (ss. 56 -79). Yapıtın İsveç
dilind eki özgün basımı 1929'da İngilizcedeki ilk basımı 1953’te yapılmıştır.
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Bu nedenle iktis at, toplu msa l bilim leri n ana hta rı dur umu na gel 
miş ve «toplums al bakımdan faydalı» olanı bulma görevin i üs tle n
miştir . Ancak iktis atçı lar, «hukuk» kavramını doğ al huku k fel se fe 
sinden almışlardı. «Doğal hukuk», «doğal» sözc üğün ün kend ine özgü
belir sizl iğini taşıdığı sürece, aynı öğr eti bilim sel bet imle me leri içe r
diği gibi siyasal reçeteler i de içe reb ilec ekti . Anc ak fayd acılı ğın görgül eğili minin sonucund a, belki daha önem lisi, hızla geliş en doğ al
bilim lerin etkisiy le, doğa hukuk u kavramı, gide rek özgü lleşe rek, bi 
limsel, görgül hukuk anlamını kazanm ıştır. Bu durum ikt isa tta değe r
ile hukuk arasın daki çeli şkin in başla ngıcıd ır.
Siyasal iktisad ın ideo lojik köke nleri , bize, olması gere ken i bi 
limsel terim lerle anlatan güdüm lü bir çaba karşı sınd a bu lun du ğu 
muzu göster ir. İktisad ın işlevind en bugün dahi sık sık anla şılan , to p
lumsal refahın nasıl maksim ize edile ceği nin orta ya konm asıdır . İk
tisadın nor ma tif kar akt eri «değer» kavra mınd a be lirir ; [ik tis at çı la r]
toplu msal bakımdan «olması gereke n»i bu kavra mı kul lan ara k ar aş 
tırma ktad ırlar.
Toplum sal olayla rı gözleme ve açıkla ma çaba sınd a yol alınd ıkça ,
iktisa di araşt ırma tra jik bir nokta ya gelmi ş ve top lum sal fayd anın
maksim izasyon u koşull arını tanım lama amac ına uzak düş ülm üştü r.
Gelişip incelenen değe r kuramı gitgid e, form el, içi boş ve ken dini
yineleyen (toto lojik ) bir duruma gelm iştir. Günümüz ikt isa tçı lar ı re
fahı bilimse l bir teme le otu rtm a giri şim inde n vazg eçme nin eşiğ indedirl er. Gerek değişim iliş kile rin in göst erilm esin de, gerek se arz
ve talep fiyat ların ın yani birey lerin belli özgül koş ulla rda mal ve
hizme tleri alıp satmay a hazır oldu kları fiya tlar ın gös teri lme sin de ah
laksal ve siyasa l yansızlık anlamını en iyi karş ılaya n kavram ın «de
ğer» kavramı olduğ unu yavaş yavaş kabul etm ekt edi rler .
Bu henüz, yeni lgiyi kabul etmek değ ildir. Düşsel bir ereğe doğ ru
gide rlerk en ikti sa tçı lar bir nedensel iliş kil er bilim i ge lişt irm işle rdi r.
Adam Sınith ve Fizy okratlard an, kimi ala nlar da ise daha da ön ce 
lerden beri, birço k örne kte görü ldüğ ü gibi doğ ru öne rme ler form üle
etmi şlerd ir. Görgül bulgu ların zaman için de biri km esi yle ikt isa tçı lar ,
olanaks ız bir amacın ardında koşarken, nered eyse ras tlants al ola rak
bilimse l bir bilgi gövdesi orta ya koym uşlard ır.
İktis adi değer kavramının, ikt isa t bili min in no rm ati f eği limi ni gös 
terd iği üstünde gen ellikle birl eşil ir. J. S. Mill 'in, değ er kuramıyla ilg ili
tüm sorun ların gelece k zam anla r için konu lduğ una, onda ne ken 
dis ini ne de başka bir yazarı daha fazla açık lama yapmaya çağır an
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hiçb ir şey olma dığın a inancı gülüm semey le karş ılana bilir. Anca k onun
şu sözle ri de an ım sa nm alı dı r: «Bir toplum un iktis adi çıka rları na de
ğin, bu teme l üstü ne kuru lu [ya ni işbölü müne ve değiş ime dayanan
-İ ng ili zc ey e çev. ] hemen her spekü lasyo n bir Değer kuramını ima
e d e r: Bura daki en küç ük bir hata, zinc irlem e hat ala r ile diğ er bütün
yargı larım ıza bula şır; bunun da görüş ümüze get irdi ği karışı klık ve
bula nıklı k, başka herşey i de arap saçın a dön dürü p belir sizl iğe so
kar» t1). Top lum sal fels efe ci ve toplu msa l refor mcu olar ak Mili, ya
değe r kuram ının mu tlak geç erli liği ne inanma k ya da bu kuramla
tems il edilen herşe yi top tan yadsım ak zorunda ydı, v. Weiser ise,
kendi değ er kuramına fels efi bir temel sağlam aya, başka hiç bir neokla sik yazarı n gös term ediğ i denli çaba gös term iştir . «Bir kimseni n
değe re değg in yargısı, diyo rdu, son kertede, ikt isa t bilim i üstündeki
yargısı ola cak tır. Değer, ikt isa tta şeyle rin özüdür. Meka nik için çekim
yasası neyse siya sal ikt isa t için de değe r yasala rı odur. Bugüne
değin kuru lan her büyük siyas al ikt isa t siste mi kuramın pra tik yaşa 
ma uygu lanm asın ın kesin dayan ağı olar ak kendi özgün değer gör ü
şünü form üle etm işti r. Hiç bir yeni refor m çabası, bu uygula maları
yeni ve daha yet kin bir değ er kuram ında güç lend irme dikç e daha
uygun bir daya nak getirem ez» (2).
Son ola rak neo -kla sik değ er kuramın ın en önemli ele ştiri lerin den
bir ini akt ara lım : Cassel, siya sal iktis adı n değer kuramı yla uğra şma 
sının ana nede nini şura da görd ü : «İnsanlar, gerç ekte hangi fiya tlar ın
ödendiğinden çok ... hangi fiy atları n ödenmesi gerektiğini, değ işik hiz
me tler in doğru karşıl ığını n ne olduğ unu bilmek isterler ; başka bir de
yişle , değ işik mall arın ve üretke n hizm etler in değerini bilmek iste r
ler» (3).
. Değer kuram ını redded en bir kimse, kendini, İktis adî yaşamı yar
gılama olan ağın a yan çizen ve iktisa dı, ahlâ kî teme linden kopara n
ele şti ris i ile orta ya koy ar (4). Değer kuramını n ikt isa tta ki işlevi üst ün
ci J.S. Mili, Principle s of Politioa l Economy, 1848; ed. Ashley, 1903, C. III,
s. 436.
(2) F.V. VVieser, Der natürl iche Wert, Vienna, 1889, Natura l Value, çeviren C.A.
Malloch , London, 1893, s. XXX.
(3 ) S. Cassel, Nature and Necessity of Interest, 1903, s. 71.
C) Örneğin, ka rşı laş tırı nız : Cassel’in Theoretische Sozialökonom ie'sinin F.
Knigh t tarafın dan yeniden ele alınışı, Quarte rly Journa l of Economics, 1921. Gele
neksel marjin al fayda kuramının, kuşkusuz en son savunucusu olan Knight, Cassel'e şöyle yanıt veriyord u (s. 146) : «İktisadî kuramlaş tırmanın temel konusunun,
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deki bu görü şbirl iği, eleş tirel bir incele me için iyi bir başl ang ıç nok 
tası sağlam aktadı r.
Gördüğüm üz gibi, İktisa dî değe r kura mla rı kla sik ikti sat çıla rda n
epeyce önce de vardı. Ayrı ntıyl a ince lene cek olma mak la birlik te,
klas iklere de geçen kimi gelene ksel gör üşl er üzer inde b iraz dur ula bilir .
«iktisa di değer» teri mi bir anlam ıyla, bir birim malla de ğiş tiri le
bili r diğer malların mikta rını anla tır. Eskiden beri «değer» bu gör giil
anlamda gözle gö rül ebi lir bir şey ola rak değişim değe ri anlam ında
kullanılm ıştır. Değişim değeri son derec e karar sız, bir o kad ar sür ek
siz ve öylesine başına buyr uk gör ün me kte dir ki normal değ er fik ri
ortaya çıkmıştır. Bu değeri, göz len ebi lir değişim değe rind en türe tme k
kuşkusuz olanakl ıdır. Normal değer, çe şitl i yer ve zam anla rda ki de
ğişim değe rlerini n bir tür ortal ama sı ya da belli özgül kayg ıların ol 
madığı durum larda gen ellik le geçe rli değiş im değ eri ola rak tan ımla
nabilir. Normal değeri n uzun dönemde , ras tla nts al kayg ılard an ba
ğımsız olduğunu söyleyen kuram yoluyla , her ikis i tek bir anlam da
birl eşt irile bilir . Bunl ar haliha zırda norm al değ erin söz götü rme z yetk in
tanımları dır. Onlarda met afiz ik bazı şeyl er gör me diğ imiz sürece, tas 
tamam ortala ma carî değiş im değ erle riyle çalı şıyo ruz dem ektir . Anc ak
halkın soruna bakış tarzı bu değ ildir. Gerçe k düny aya hep ani mis tik
özel likle r atfe tme yolunda bir eğili m vardır . Bugün bile «no rma be
tamamen farklı bir anlam verme saflı ğına düşü yoruz .
Biz, gözl ene bilir değiş im oran ların ın ard ınd aki «ayrılmaz (inherent)» bir niteliğ i, değişim değe rinde yalnız ca yansı yan daha gerç ek
bir şeyi görme eğilim indey iz. Doğru ya da adil deği şim oran ları için
bir ölç üt arıyoruz. Böyle bir «zati değe r (in tri sti c value)» kavram ı de 
ğişik form ülasy onlarda orta ya çıkar sa da hepsi, deği şim değe rinde n
başka bir şeyi, değişim değe rinin gerek açık lanm ası gere kse etik de
ğerle ndiri lmes ine «doğal» bir başl ang ıç nokt ası sağ laya bile n evrense l
ve ölümsüz (eternal) bir şeyi gaye edin ir. Aris to, car î değiş im ora n
larından bağımsız olara k «gerçek» değe ri ölçen böyle bir evrense l
stand ardı vakt iyle araştı rmışt ı.
Daha yakın zaman larda , değer, gen ellik le malla rın zati bir nit e
liği, bir tür güç, hatta maddesiz bir töz (subs tance ) ola rak düşü nüldü.
Ancak, bu ayrılm az (inhere nt) nite lik ile d eğişim değe ri aras ında ki bağiktisadî mekanizmanın işleyişinin ahlâksal ve insanal değerl endiri lmesi olduğunu
ve fiyat kadar değer kuramının da vazgeçilmez olduğunu unutmamamız gerekm i
yor mu?»
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lantıyı açık lam a giri şim inde buluna n yazar ların, naif güç ya da töz
kuram ına gö ste rdi kle ri ilgi önemsiz di. Yine de bu kuram, zihin lerde
hep kal ara k ört ülü bir varsa yımla argüm anlar ı etkil eme yi sürdü rdü.
Başka yaza rlar, doğanın elisıkı lığına karşı toplu mun örg ütlü sa
vaşımı ve top lum un insan koşulu teme line otu rttu kla rı «insan yapısı»nı
değe r fik riy le bir yolu nu bulup birl eşt irdi ler. İki yakla şımla : kimisi, de
ğeri, nesn eleri n soy ut faydalılığından ya da insanın onların fay da
lılığı üzer inde ki tak diri nd en tü re tti le r (kullanı m değeri). Bir malın, fay 
dalı oldu ğu ya da ola bile ceğ i orand a iktis adi değeri vardır. Diğerle ri
de, yine, malın üre timi ne giren maliyetler (çoğu kez emek mali yetle ri)
üzerinde durd ular . Fayda gibi mali yetle re de, az çok psi kol ojik bir
yorum ge tiri leb ilir . Vurgu psi kol ojik yana yapılırsa , değer, ter ve zah
metin , bir malın üre timi nin ger ekt irdi ği fed akâ rlık ve acının sonucu
ola rak orta ya çıkar. Daha az psi kol ojik olara k, değer, nesnenin pa r
çasıy mışç asına eme ktir, öyle ki, mal lar kend ilerin i üreten emeği içe 
rirler .
Bütün bu değ er fik irle ri çeş itli kom binasyon larda görü lebil eceğ i
gibi başka kur am larl a bira rada da ola bilir ler. Çoğu kez, hepsi de
«adil» ya da «doğru» fiyat, Justum pretium ile özde şleş tirili r. Justum
pretium’un carî ya da norma l değiş im oran ların da açıkla nıp açıkl anamaya cağı, daha son raki bir siyas al felse fe konusu dur.
Değerin, carî değiş im oran ların ın ardı ndak i daha derin anlamını
keş fetm e yol und aki bütün bu çaba lar, İktis adî normların ince lenm e
sine esin kayna ğı olmu ştur. Fayda ya da mal iyetl erin değeri bel irle 
diğ ine inanı lırsa, herke s için ayni olan bir değer, bir sosyal değer
son uç ola rak nasıl bir şeyd ir? Açıkç a söyle rsek bu, değeri n, nesnel
ve evren sel birş ey olması gereken Justum pretium ile özde şleş tirile bilm esi zoru nlu luğ unu get irir. Justum pretium’un kendis i bir top lum 
sal değ erdi r. Top lums al değer, «toplum»u n değe r yargısı olup bu
bakım dan bir bütü n olar ak toplu ma akta rıla n fayda ya da feda kârlı ğı
açık lam alıd ır. Bu kurgu nun (fict ion) geç erlik kazan abilm esi, ya her
kesi fayda ya da emek mali yetle ri açısınd an özdeş vars aym akla ya
da bir kimse nin, orta lam a ya da «normal» birey ola rak tanım lanan
«İkti sadî insan (economi c man)»a vara bilec eği orta lama fayda ya
da orta lam a ma liye tle çalı şab ilme siyl e olana klıdır . Al ter na tif olara k,
zaman zaman toplu mun birey gibi, kendi değe r yarg ıların ı ken dis i
nin koyd uğu varsa yılır. Sonra da, toplum , bir organ izma ya da se
çim yapan, zevk duyan, fed akâ rlık ta bulun an, çalışan v.b. bir kişi
ola rak ele alınır. Bu orga nik toplu m görüşü , açık seçik kona bile159

ceği gibi, «doğal»a yapılan yolla mal arın ardın da gizli de tutu lab ilir.
Klasik ve neo-k lasik değer kuramın ın miras aldığı en önem li «do
ğal», «gerçek», «mutlak», «zati», «ayrılmaz», v.b. değ er kavra mları
kabac a bunlardı r, ilkel güç ya da töz kuramı dışında, bun ların hepsi
fark lı önemde olmak üzere fark lı kom bina syo nlar da yenide n ortay a
çıkm akta dırla r.
Klasik değer kuramı iki kısımdan olu şur gib idir. Dışta görüle n
kısım bir değişim değeri kuramıdı r. Alt kısım ise gerç ek değe r ku
ramıdır.
Adam Smith kullanım değeri ile değiş im değ erin i birb irind en
ayırmış olmak la brin cisi ni sal t tartı şma dışı bıra kma k ama cıyla il
gisini ikin ci ile sınırladı. Ricard o ve onun izle yic iler inin çoğu da
benzer bir yol tutt ula r. Ancak , dik ka tle rin i kullan ım değ eri üzerinde
topla yan ve arala rında Say ve Fransız yaza rları, Rau ve Knies gibi
bazı Alma nlara bir ölçüy e kada r Nalth us, Mac leod ve ana klas ik
gelene ğin dışında kalan diğe r belli İngili z yaza rları gibi başka ya
zarl ar da vardır. Klasik yaza rlara göre fayda, değ işim değe rinin
varlığı için gerek li koşu ldur ancak değiş im değe ri çok fark lı fak tör lerce belir lenir . Onların değişim değe rini açık lama ya yönelen ger 
çek değe r kuram ları bir maliy et kuramıd ır.
Bununla bir likt e klas ikler, gerçe k değe r kuram ını az çok üstü
kapalı biçim de sunm uşlar dır. Gerek Adam Smith gerek se Ricardo ,
değeri, ilk elde değişim değeri ola rak tanı mla dıla r. Değişi m değe 
rini açıkl arken, yapısının ayrınt ılı bir tartı şma sını yapmaksızın gerç ek
değer kuramın a giriv erd iler. Gerçe kten, kla sik leri incele yen bazıları,
onlar ın gerçek değe r kuramları na hiç dik ka t etme diler . Oysa, kla sik 
lerin yadır gatıc ı değiş im kuram ları, ancak , gerç ek değe r kur aml arıy la
ilişk isi içind e anla şıla bilir . Sonuncu kuram, deği şim değe ri kuram ıyla
önemli ilin tile ri ve onun pra tik son uçla rıyla bel irle nm işti r.
Uslamlam a böyle ce gerçek değe r kuram ı tartı şma sını temel al a
rak işe başla yab ilir, bu temel üstüne kur ula cak deği şim değe ri ku
ramına daha sonra gire bili rdi. Anc ak değişim değe ri kuram ının be
lirl i yanla rına açık lık kazan dırılm adan eksik ve bel irsiz gerç ek değer
kuramı yerli yerin e konamazd ı. Şimdi bunu yapac ağız. Bir bakıma
konuyu sunuşu Adam Smith ve Ma lthu s'ü nkü ne göre daha tut arl ı
olması, bir bakıma da sonr aki yaz arla r üzeri ne etk isin in daha büyük
olması nedeni yle ilk olar ak Ricar do ile ilgiliy iz.
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Değişim değe ri kuram ının ana tezi, mallar ın, onla ra harcan an
emek zamanı mik tarı na uyum lu ora nlar la de ğiş tiri ldi kle ri önerm e
sidir . Ma liye tler işç iler e ödenen ücre ti değil harc anan emeği an
latm ak üzere, deği şim değer i emek ma liye tler ince belir lenir . Emeğin
rolü çe şitl i bak ımla rdan an latılır : Emek maliy eti değiş im değe rini «be
lirler» , «düzenler», «yaratı r», «ölçer», «göste rir»; onun «kaynağı»,
ya da «köke ni»dir . Man tık, diğ erin e göre iki kat emek gereks inen
bir malın, norm al deği şim iliş kis ind e iki kat pahada olması denli
bas ittir .
Şimdi kısaca , bu kuram ın orta ya koyduğ u gerç ekçi olmayan
vars ayım ları göre lim. Ric ard o’nun dehası, yaptığ ı bu vars ayım larla
kus ursu zluğ a var abil me sin den dir.

•s

İlk adımda Ric ard o’nun türd eş tek bir üreti m fak tör ü vars ayı
mını yapması ger ekir di. Oysa, Adam Smith ve başka birç ok yazar
gibi, emek, serm aye ve top ra k ola rak üç fa kt ör varsayım ını yapı yor
du. İkt isa tta önem li bir yer tuta n bu ayırım, çağd aş toplu msa l tabakalan manı n, kuşku yok, ba sit leş tiri lm iş bir modeli nden başka bir şey
deği ldi. Anc ak emek ma liye ti kuram ıyla uyuşma z durumday dı. Bu
neden le Ricard o, tür de şlik varsayımını kurma yolunda , gerçekç i ol
mayan ek vars ayım ların yardım ına başvurd u.
ilkin , emeği n kend isi büt ünü yle türd eş varsayılmal ıydı. Far klılı k
lar varsa , nic elik sel ola rak gös teri lme liyd iler. Farklı emek tipleri ni
ayni sta nda rda bağla yan, bağımsı z ola rak veri lmiş bir değer ölçeğ i
olma lıydı. Fiyat oluş umu nun bu yanı açık lanm adan olduğ u gibi bı
rakıldı . Principles'in biri nci bölüm ünde fark lı emek türl eriy le uğr a
şırke n söy led ikle ri, değişim değ erin in arz ve taleb e göre beli rlen diği
gibi herk esin bild iği anc ak pek bir şey de açık lama yan sözlerd i.
Herşey den önce, kla sik ikti sa tçı lar ın başa rılar ında n biri, bu arz ve
tale p dey imin in ardını ara ma k ve onlar ı belir leyen nedenl eri ortay a
koym ak olmal ıydı. Ricard o, pek de haklı olma yarak , karş ılaşt ırılan
far klı emek tip ler ine göre nisp î fiy at la r skala sının zaman içind e de
ğişm eye ceğ ini yani onun fiy at oluşu mund an bağımsız olduğ unu da
savu ndu (5).
(5) Bu, fiya t oluşumu kuramı acısından klasik iktisa tçılar ı zor durumda bıra
kan boşluğu göste rir. Bu boşluğu kapatmak üzere Senior, argümanı, bir ölçüde
Adam Smith 'le ilişki lend irdi. Ücretle, üç öğeyi birbirinde n ay ırd et ti: (1) ortalama ba
sit emeğin karşılığı olan uygun ücret; (2) eğitim gibi emek yatırımı anlamındaki
sermayenin faizi ve (3) doğuştan gelen yüksek yetenek rantı. Pek tutulan, daha
psik olo jik bir açıklam a yolu da şu du r: Gösterilen gayretin maliyetiyle orantılı ola-
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Sonra, değişim değe rleri nin belir lenm esin de, serm aye nin hiç bir
rol oynamadığı varsay ılmalıd ır. Rica rdo'n un bu nedenle, serma ye ve
emeğin bütün üretim kolların daki oranın ın değiş mez oidu ğunu var 
saydığı anıms anaca ktır. Bu varsay ım öze llik le Ma lthu s tara fında n
ele ştir ilm işti r (6). Ricardo bura daki zayıflığ ı içt en likl e kabul etmekle
birl ikte kuramının bütünüyle boğu şmad an da bunu orta dan kald ı
ramazdı (’).
rak uygun ücret toplam ücretin bir bölümüdür. Hüner ise, maliyett e bir artış ya
da extra bir eğitim harcaması gerektirmed en daha çok iş başarma olara k tanım
lanır.
Bu kuram kuşkusuz, klasik bölüşüm kuramının ücretle re uygulanmasından
başka birşey değildir. Girişim Mili ve Cairnes'te n geldi, gelişt iren ise Marshall
oldu. Onu burada eleştirecek değiliz. Ancak, ereğimiz bakımından bi r noktanın
belirtilmesi öne mlid ir: Farklı emek türler ine uygulanan değer ler skalası, fiya t olu
şumuna bağla kılınırsa, klasik emek değer kuramı temelinden çöker. Bundan do
layı ya tastamam emek türdeşliğ i ya da bağımsız olara k verilm iş değer ler skalası
kabul edilmelidir. Başka bir deyişle, fiya t oluşumu kuramın daki bu boşluk kaçınıl 
mazdır ve fiyat oluşumu emek maliyetl erine göre açıklama giriş ini terkedilm edikçe
de doldurulamaz. Buna benzer bir eleştiri , Cairnes'in azçok farklı görüşl erini vur
gulayan « yarışmacı olmayan gruplar» kuramına da yapılma ktadır.
(G) Malthus'ün Ricardo'dan farklı bir gerçek değer arayışı -aşa ğıda üstüne
daha çok şey söyleneceği gib i- bu çok farklı noktadan ba şla r: «... malların bile
şimine iki öğe girdiği zaman, malların değeri, istis nala r dışında, ya da, diğer veri
ya da ortak nicelik kabul edildiğinde birinden koparılıp diğerine bağlı kılınamaz.
Ancak, uygar ve gelişmiş (improved) ülkelerde büyük mal yığınlar ının en azından
iki öğe -emek kâ r- ile üretildiğ i evrensel bir gerçe ktir; buradan çıkan sonuç, arz
koşulu olarak mallara bu iki öğenin girmesi onların değiş tirileb ilme değerinin, ge
rek getirilerin in gerekse sabit ve dolaşır sermaye lerinin tastaman ayni olduğu is
tisnai durumlar dışında, diğer öğenin yok kabul edilerek onlara harcanan emek
miktarına bağlı kılınamıyacağıdır.» T.R. Maltlıus , The Measure af Value, 1823, s. 13.
(7) Ricardo, yaptığı soyutlamalara , kendisini şevkle izleyenlerin görgül ge
çerlik verme girişim lerini benimsemedi. James Mili, Elements of Politi cal Economy,
1821, 2 nci bası 1824, s. 97 dipnot't a şöyle yazıyordu : «Mahzene konan şarabın
değeri, bir yıl içinde onda-bir artmışsa, onun üretimine onda- bir emek daha har
canmış gibi düşünülmesi doğrudur». Bu argüman tipi, kitabını n birçok yerinde
yinelenir. Bailey, A Critica l Dissertation on the Nature, Measures and Causes of
Value, 1825, s. 21S'da buna yeniden işaret etti : «Herhangi bir önerme tart ışılm a
dan kabul ediliyorsa bu, yalnızca, gerçekten ortaya çıktığı zaman dikkate alına 
cak olduğunu gösterir.» Emek maliyet kuramının sarsılmaz lığına imanı (faith) olan
McCulloch ise çok daha garip bir modelde çalışma ktadır.
Tasarruf fedakârlığını emeğin maliyeti gibi ele alan Senior'un girişim i üstüne
söyleyeceklerimiz biraz daha fazla olmalıdır. Malt hus’ ün ile güç kazanan Senior'un
kuramı, Ricardo ile Principles'ta ve daha çok yazışmalarınd a kullanı şlılık kazan
dı. Ancak emek maliyeti hipoteziyle uygunluk göstermed iğinden değişim değeri
kuramı içinde kavranamadı.
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Son ola rak tcp ıak (land), değişim değeri kuramının dışında tu 
tulm alı, özgül bir top rak fiyat ı kuramın a yani rant kuramın a havale
edilm eliyd i. Rant kura mınd aki türd eş emek varsayım ı, topr ağın (soii)
yalnız ca tek bir ürünü n, tahılın üreti mind e kullan ılmas ı varsayı mıyla
uyum ludur . Tahıl ın deği şim değe rinin rantın sözko nusu olmadığı ve
tarım ın koyd uğu sınırda (margin) beli rlen diği varsayımıyla, topr ak
(land) ve rant, ma liye t ve değiş im değeri kuramını n dışında bırakılır.
Açık seçi k konsa da gerç ekçi olmayan bu varsa yımla r, değişim
değe rini emek mal iyeti cins inde n açıklama iste ğini n sonucu ydu. An
cak soru nun bütü nse l konu luş tarzın a egemen ve son derece başına
buy ruk olsa da, emek mal iyeti kuramın ın uygulam ası iyice sınır lan
dırılmıştır. Yalnı zca mallar ın, üste lik bütün mallar ın da değil, ye
niden ür et ile bil ir mall arın değiş im değ erle rini doğru dan açıklam ada
kul lan ılır (°).
Ricar do, siyas al iktisa dın bir inc il sorun unun , üç üretke n fa ktö 
rün, emek, serm aye ve topr ağın fiya tlar ını ve böylec e gel ir bölüşümünü açı klam ak oldu ğun u düşü nür. Onun ma liye tler kuramını n bu
sor unla henüz hiç bir ilişi ği yok tur; şöyle ki, kuramını n bütün söy
lediğ i, mal fiya tlar ının , emek cinsin den, onlar ın fizik üretim ma li
ye tle rin ce be lirl en diğ idir . Üretim ma liye tler i kuramı, onun gel ir bölüşü mün ü ele akşın da katıks ız olumsu z bir rol oynar. Bu ise onu,
başka bir duru mda gerekm eyen oldu kça yapay bir model yaratmay a
zorlad ı. Geli r bölüş ümü sorun unu da, emek mali yet kuramına karşı
soru mlu olma yan diğ er soru nlar ı tartı şma yönte mi neyse o yönte mle
tar tış tı; yani, doğ ruda n arz ve tale p yasasın a başvurd u ve bütün
kuram ı, aşırı bas ite indir gen diği nde n değil, kof ve anlams ız old u
ğund an redd edilm e nokta sına geld iğind e de onu ter ket ti. Üretilen
malla rın değe ri hakk ında söy ledi kler i şudur: Eğer türd eş bir fak tör
(emek) vars ayıy orsa k, bu malla r, gerek sinen emek mikta rı oranıyla
de ğiş tiri lec ek ler dir . Bu ise bizi bir yere götürme z.
Anc ak bölüş üm kuram ında Ricard o arz ve tale p yasasına kolay
yanın dan başvu rmadı . Emek mali yet kuram ının get irdi ği engell ere
karşın, onun dah iyan e uslaml ama gücü, üretk en fak tör leri n arz ve
(°) Genellik le nadir (monopoly) mallar denen diğer mallar maliyet - fiyatı ku
ramının büsbütün dışında bırakılm ıştır. Farklı kalitede emekle çalışan kuramına
benzer biçimde Ricardo, onları talep edenlerin ihtiyaç ları ve satmalma güçleriyle
bu malların kıtlığına yani arz ve talep yasasına işaret etti. Değişim değerlerinin
ise nasıl belirl endiğ ini açıklamadı.
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talep nedenler inin ve buna bağlı ola rak bölüş ümü belir leye n güçler in
analiz ine yol açtı. Bir yanda n Adam Sm ith ’in «doğal fiyat» ( = ücre t +
kâ r+ ra nt )ın geliş tirilm emiş ana lizin i öte yand an Ma lth us ’ün ran t ve
nüfus kuramını kullandı. Rica rdo’ nun en büyü k başarı sı olar ak bu
güne gelen ayrıntılı bölüşüm ana lizin de mal iyet kuram ının yeri pek
önemsiz olup arada sırada orta ya çıkan sin irbo zuc u dav etsi z bir
konuk tur.
Burada Ricardo’nun bölüşüm kuramın ı tar tış ac ak değil iz. O, üç
üretken faktö rün mikt arla rıyla nisbî fiy atl arı ara sınd aki fonk siyo nel
ilişki yi analiz etme ktir. Beli rley ici nedenler, ku lla nıl ab ilir topra ğın
miktarı, verim liliği ve konumu, mev cut serm aye sto ku (a), işçi sayı
sı (10) ve tekn oloj ik bilgi düzey idir. Çağd aş bir gör üş açısın dan ihmâl
edilen yalnızca tale ptir . Tük etic iler in tale bi de, fa kt ör fiya tlar ını do
laylı olarak belirle r. Anca k Rica rdo'y a uyara k, üç üret im fak törü
varsayılır, bunların da ikisin in, emek ve serm ayen in sa bit oran larda
biraray a getir ilme si gerekirs e, tale bin rolü pek azdır. Böylece bir in
den diğerin e tale p kayması ex hypothesi, konu dışı bırakı lır. Bö
lüşüm kuramında beli rley ici güçl erde n biri ola rak tale bin ihmâli, Ricardo 'yu maliye t ilkesi dolayıs ıyla sıkın tıya düşü ren hare ket tarzını
bir kez daha gözler önüne serer. Anc ak bu kusu run ötesi nde, üc
retler, kâr ve aşırı bas itle ştir ilm iş uzun dön emli değ işm ele r ana liziy le
bir İktisad î gelişme kuramı kurma da başar ılıdır.
Ricard o’nun kuramının incele nmes i şöyl e bir soru yu ge tirir : Ac a
ba Ricardo kend ini, malların değiş im oran ların ın, onla rın emek ma li
yetle rinc e belirl endiğ i önerm esine neden böy lesi ne bağ ladı? Görd ü
ğümüz gibi, bu önerme onu fa nta sti k ön cü ller koym aya zorla mıştı.
Bu öncüllerin, hem kuramının bilim sel değ erin i aza ltan sın ırla r hem
de gerçek dışı kaba önc ülle r olduğun un fark ınd a olm ak zorund aydı.
Onları tartış ırken gördü ğümü z dik ka tli tutu mu da baş lan gıç tak i te 
zinden uzaklaştığını bild iğin in be lirt isid ir.
(") Tasarrufu faiz oranıyla ilişkile ndiren, geliş tirilm emiş biçimiy le bir yoksun
kalma kuramı vardır. Başlangıcı Ricardo'ya da dayan dırılab ilecek ücret fonu ku
ramına göre, bu kuramın mantıksal olarak daha önce geleceği açıktır. Ücret fonu
kuramında işçi sayısı sermaye stoku ile ilişk ili olmasına karşın sermaye mik tar ı
nın nasıl belirlendiği sorusu yanıtsız bırakılır.
(’“) işçi sayısı Malthus ’çü kurama göre, bir yandan yeniden üretim haddi ile
ücret haddi arasındaki ilişki ve bi r yandan da en az geçim düzeyi maliyet iyle be
lirleni r. Bu kuram da ücret fonu kuramına, mantıksal olarak ayni nedenlerle öngelir. Bknz. Yukarıdaki dipnot.
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Emek mal iyet kuram ının Ricar do'n un ana lizin e hiç bir şey ka t
madığını da anımsa dığımı zda bunu anla mlan dırm ak daha da zorlaşır.
Bu da, kuram ı tru ism (*)'e götü ren vars ayım lar yapma ya iter. Ayrıca,
yaptığı birç ok açık lam a, birb irind en olduk ça fark lı düşü ncele re da
yanır. Hiç bir ya rar sağl ama yıp sayısız zorlu k getir en böyle bir öncül
ne diye kon mu ştur ?
Üreti m ma liye tler ini para cinsin den ya da herhan gi bir mal cin 
sinde n gös term ek ne denli kolay olac aktı! Adam Sm ith’ i izleyerek
Ricardo , deng eyi, (ücre t, kâr ve rant tan oluşan) maliy et ile fiyat ın
eşit lenm esi ola rak tan ıml aya bili rdi. Buradan da, her mal için mali 
yet leri mini mize eden belli bir üretim fak tör ler i bileş imini n denge
koşul u oldu ğu kola yca görü nece k, onun son derece soyu t var sa
yımla rının hemen hiç bir ine gerek kalm ayac aktı. Değişken fa ktö r pay
ları varsay ımı ve veri üreti m koşu lları ile o, daha göst erişl i, daha
uyumlu ve daha ger çek çi bir kuram gel işti reb ilird i. Hatta onun, to p
rağa uygu ladığ ı mar jina l ilkeyi geniş letere k, genel bir marj inal ve
rim lilik kuram ına nasıl yakl aştığ ı üzerind e de durulab ilecekti .
Bu düş ünc ele r kuşku yok, olduk ça tarih dışı dır (n ). Hiçkim se önvars ayım ların ı seçme de özg ür değil dir. Ric ardo ’nun sorunu bas itle ş
tir ic i bir öncü lden niçin yola çıktığı sorus unu yanıtl amad an önce,
klas ik değe r kuram ını enine boyuna incelem emiz gereki yor. Değişim
(*) Tru ism : kanıtlam aya gereksinim göstermeyen durum, apaçıklık, -T ür kçeye çev.
(" ) Oysa Malthus bu yönde çalıştı; çağdaş iktis at kuramının öncüsü olmak
gibi güçlü bir istek taşıyordu. Ne var ki, çalışmasını sürdürdükçe yitik giden an
lamlı başlangıcın ardını arayamadı. Ricardo'nun kuramındaki zayıflığı keskin bi
çimde hissetti , ancak zatî ve mutlak değerin metafizik fikri yle belki Ricardo'dan
daha fazla belirsi zliğe bürünen çalışması, Ricardo’ nun kanıtlamasın daki yanlışı
açık seçik ortaya koyamadı. Bu bakımdan, onunla Ricardo arasındaki tek fark,
kavramı uygulam adaki fark lılık tır. Tartışmaları nın temel konusu da buydu. Yaptığı
eleşt iride suçlamas ı, Malthu s'ü aşağıdaki sert sonuçlar a götürmediyse nedeni yi
ne bundan başka birşey değildi.
Üstelik, yerinde hatta daha ileri bir bilimsel sezgiye sahip olmasına karşın,
Malt hus’ te Ricard o’nun mantıksal berraklığından eser yoktu. Ama kusuru Ricardo'da olmayan çeliş kiler ve öncül-s onuç kopuklu kları onda da vardı. Bu çelişki
ve kopu kluk lar Ricar do’nun da başka eleştirme nlerin de oldukça canını sıktı.
Malt hus’ ü çok parlak fiki rler e götüren sezgisine karşın, yapıtının bir gerçeği de ne
yazık ki budur. Haklı olarak bir kuramcı değil, bir nüfus uzmanı, ista tistik çi ve
tari hçi olarak kabul ediliyo rsa bu nedenledir. Onun fiya t oluşumu kuramını ince
lerken, temel konula rdaki dahiyane sezgisine gösteril ecek özel dikkat hakbil irlik
olac aktır . Cf. İnf.
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değerin in dayandığı gerçek ya da mu tlak değ er hak kınd aki meta
fizik fik irle r yumağına daha yakın dan baka lım. Bu fik irl er belirs iz ve
kendi kendil eriyle çeliş kili olup, onla rın yön eld ikle ri amacı hakkıyle
gerçekleş tirme leri zordur. Anc ak bun ların hepsi de, arızî, o anlık
değişim değeri ya da fiyatın tersi ne, bir bakım a daha yükse k an
lamda «gerçek», «gerekli» ve «sürekli» de olan, zatî, öz «değerse
yollama yapar. Dolayısiyle, «doğru» olan, «adil» olan ve olması ge
reken bu görüş lerle açıklan ır.
Bu nedenle klasik değiş im değe ri ana lizi miz bizi, ört ük gerçek
değer kuramına götür ür. Açıkla mam ızı bu nok tad a kesm iş olsaydık,
klasik değer kuramı oldukça başına buy ruk ve anla şılm az görü ne
cekti.
Ricar do’nun emek mali yet kuramı, mal lard a «cisimle şen», «ya
tan» ya da mallara «dönüşen» emeğin onla rın ger çek değe rini be
lirled iği kanısına dayanır. Ricard o, bu öne rme nin kura msa l an la
mının, emeğin - ya da tek nik gelişm eye bakm aksız ın daim a ayni mik
tar emeğe gerek sinim duyu lara k üre tilen bir m a lı n - «değerin de
ğişmez ölçüsü» olduğun u birç ok kez vur gul am ıştı r. O, ölçü birim inin
kendisinin değişmem ek zorund a old uğu nu ya da gözlem deği şme 
nin ölçü birim ine ya da ölçü len nesne ye geç irilm ek duru mun da ol
duğunu söyleyen eski met afiz ik önerm eyi kul lan ara k, böyle bir öl 
çüye gereks inim olduğun u kan ıtlam akta dır.
Bir an için, malda cisim leşen emeği n neden ger çek değe ri ve
böylece değerin değişmez ölçü sünü anl attı ğı soru sun u ihmâl edelim.
Değerin «değişmez» ölçüs ünde n tamı tamı na ne demek iste ndiğ ini
soralım. Bir değer ölçüsü nün değe ri farklı zaman noktalarında öl
çeceği açıktır. Ricardo, «gerçek dünyad a» inip çıkan fiya tla rın neler
olduğu sorunu yla çalışma amacını bir yana koya rak, «değer ölçüsü»
ve «gerçek değer» kavram larını kul lanm akt adı r. Bu da gös ter me kte dir
ki, gerek o gerekse kendisi nden önc eki ve son rak i öte ki bütü n klas ik
yaza rlar «değer»i başla ngıçt a «değişim değeri» ola rak tanım lamış
olmalar ına ve «gerçek değer»e yavaş yavaş, man tıks al ge çiş lili ği de
açık seçik olmadan girm eler ine karşın, Ricard o, değiş im değe riyle
daha fazla ilgili değild ir. Fiyat gibi, deği şim değe ri belli bir zaman
noktasın ı ima etmek zoru ndad ır ya da bir döne mde ki birk aç değiş im
oranını ima eden bir orta lama olmak zoru ndad ır.
Bir malın değerin i, değ işik iki zaman nok tası nda ölçm eye ça 
lışan Ricardo ve başkalar ı, değiş im ilke leri varo lmam asın a hatt a hiç
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düşü nülm eme sine karşın, bir değer tipi kurmayı denediler. Rica rdo’nun değe r kuram ının en aydın lık ele ştiri sini yapan Bailey, iki malın
ayni zaman nok tas ınd aki «değer»inden konu ştuğ umu z gibi, bir malın
iki fark lı zaman nok tas ınd aki ayni anlamlı «değer»inden konuşmanın
olan aksı z old uğu nu orta ya koymu ştur. Yap abile ceği miz bütün şey,
herha ngi bir döne mde bir malın değişim oranını başka bir malın kiyle
kar şıla ştır ma ktır (12). Biri nci malın birin ci dönem deki değeriy le, onun
ikin ci döne mde ki değe ri arası ndak i ilişki üzerine birş eyie r söyle ye
bilmek için, değ er stan dard ı olan ikinc i malın değe rinin iki dönem
arasında değ işme miş oldu ğunu varsay mak gere kece ktir. Mutl ak de
ğerin deği şme z ölçü sü varsayı mına götü ren klas ik argüman , bundan
başka bir şey de ğil dir (u ).
Klas ik yaz arla r yalnız ca gerçe k değer oranlarını incele rken dahi,
oranın her iki değe r bakım ından anlat ılan önemin i göste rmek üzere,
mut lak bir gerç ek değe ri önvarsa yım olar ak aldılar . Değişmez bir
değe r ölçü sü, mut lak zatî bir değeri ima eder. Görgül olunmadığı nı
tast am am anl ata n bu kurgu bütün klâs ik sistemin altınd a yata r ve
sağl ıklı başka arg üm anla rı da etkil er. On parmağ ında on mar ifet olan
De Quinc ey, birk aç gös ter işli denemesinde, ikt isa t konusu nda da
kafa yora rak , Ric ard o-M alth us çekişme sinde, tamamen Ricar do'dan
yana tav ır almı ştır. Anca k, gelişi güzel olsa da şu sözler on un du r:
(12) Önceki bölümler deki değer açıklamasından çıkan dolaysız bir sonuç şu
du r: iki mal arasın daki ilişki gibi bir ilişki tek mal sözkonusu olduğunda yoktur.
Bir malı kurulan bir ilişkiy le iki ayrı dönemde göstermek olanaksızdır. Gömleğin
tahıll a bugünkü gündeki ilişkisind en emin olduğumuz gibi, gömleğin bir dönem
deki ile diğe r bir dönemdeki ilişkisinden emin olamayız. Yapılabilec ek bütün şey,
herbi r dönemde gömlekle başka bir malı karşılaştırm aktır.» «A Critic al Dissertatlon
on the Nature, Measure and Causes o f Vaîue, s. 71 dipnot.
(13) «Ricardo bize, bir malın, daima, değişmez değerdeki ayni emekle üre
tild iğin i söylerken, onu çürütmeye çalıştığımı zımnen de olsa hep gözönüne al
maktadı r. Diğer bütün mallarda değişmeyi varsaydığından, bir malın iki ayrı za
mandaki değerini n diğer mallarla bir ilişki kurmadan ancak kendi kendisiyle iliş 
kisi içinte tıpatı p ayni olacağını, değişmez sıfatı açık seçik göstermekt edir. Eğer
eş mikt arda ki altın her zaman eş miktarda emekle elde olunuyorsa, altının değe
rinin «değişmez olacağı ve başka herşeyin değerindeki değişmenin güvenle kul
lanıla bilec ek ölçüsü olacağı», buradan da, bu değişmezliğin altının değerine, baş
ka bir malla ilişk ilend irere k değil, karşılaştırmayı kendi kendisiyle yaparak bir olum
luluk verilmes i gerek tiği yolunda ki açıklaması da oldukça berraktır.» Op. cit. s.
74 dipnot. Bailey'i n, klasik değer kuramındaki metafiziği ortaya koyuşu görkem
lidir. (Emeğin değerinin Ricardo ’nun kuramında ayni zamanda bir değişken olduğu
anımsanmalıd ır).
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Değişmez bir ölçü, bir ens raticnis inan ılac ak şey değ ildir , bu tıpkı
bir devrida im makinesi ya da dair enin kare yapılm ası gib idi r (M).
Şimdi soru, Ricardo ve izle yic ileri nin , gerç ek değe rin kaynağı
olara k niye emeği seç tikle ridir . Değerin değiş mez ve ideal ölçüsü,
neden, daima ayni mik tar emeği cisi mle ştir en bir mal olm ak zoru n
dadır?
Ricardo bu soruya tatm in edici bir yan ıt vermed i. Gerçe k şu ki,
o da Adam Smith gibi, emeğin, egemen fak tör ü oldu ğu iikel bir top 
lum durumunu ele alm akta dır (15). Anca k, doğa l huku k tip li arg ü
manlarda n olduk ça etkilen en böylesi tari hse l ima lar ikna edic i de
ğildir. Bunlar genellikle, kötü tar ihs elle ştir me olup, doğr usu, tarihs el
olayla rdan çok, ideal tipl eri betim lemey i am açla rlar . Bir ideale kar 
şılık gelen gerç eklik aşırı gen elle ştiri lme kle, geç miş tek i bir olay kendi
konumundan saptır ılır. Gerçek değe r kuramının no rm atif kara kteri ne,
hernasılsa hâlâ ikna edilme miş kiş iler için bu sonuç, ayrı bir kanıt
anlamını taşır. İlkel bir ekono mide emeğin tek üret im fak tör ü olduğu
ve en önemli fak tör kaldığı savı, soruy u anca k bulu ndu ğu yerden
kaydırır. Bir malın gerçek değer inin, emeğin tek fa kt ör olup olma dı
ğına bakılmaksızın, onun üreti mind e kulla nılan fa ktö rle rce be lirle n
mesi zorun luluğu nedendir?
Klasik iktisa da damgasını basan Rica rdo'nun duru mu, alt er na 
ti f gerçek değer kavram larının varlığı da anım sanı rsa iyice kendin e
özgüdür. A.dam Smith gerçek değere değg in iki tanım ver miş ti: Bi
rincisi , bir malın üretim inde tük etile n emek (bu tanım Ric ard o’nu nki
ile aynidir ), İkinci si, bir malı pazarda komu ta edece k emek mikta rı.
Hiç kuşku yok, Adam Smith, başl angı çta bir inc i kavra mı amaç edindi.
Anca k ücret, kâr ve rant tan oluşan doğal fiy at kuram ında, ikin ci ta 
nıma yaklaştı. Ricar do'nun Prin cip les ’deki en usta ele ştir iler de n ba
zısı, bu «cisimleşen» ve «komuta eden» emeğin bel irsi zliğ ine yö(w ) Thomas de Quincey, Dialogues of Three Templars on Politi cal Economy,
1824. Thomas de Quincey ’s Works içinde yayınlandı. New York, 1877. Ayrıca bknz.
yine ayni yazarın The Logic of Politica l Economy, 1844, s. 45 dipnot.
C5) Ricardo, Adam Smith'i yine lem ekt edi r: «Emek, ilk fiyat tı -bü tün herşeye
ödenen özgün satın alma- bedeli idi.» Ve, <isermaye birik imini n olmadığı ve tar ı
mın yapılmadığı ilk ve ilkel toplumda, farkl ı nesnelerin elde edilmesi için gerekli
emek miktarı arasındaki oran, onların değişimi için bulunab ilecek tek kural olarak
görünmektedir.» Principles of Political Economy and Taxation, 1817, ed. Conner,
London, 1929. ş. 7.
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nel tildi (10). Bu iki tanım ın uyum göst erm ediğ ini söyle rken Ricardo
yerden göğe haklıyd ı. Anca k geriye bir soru kalıyo r: Bunlard an ne
den biri ni koru du ve bu korud uğu neden biri nci siy di?
Tam bir uyu mlu luğu olmam asına karşın, Malth us, ikin ci gerçek
değe r tanım ını yeğle di. Onun «mutlak» ya da «doğal» değeri, malı
komut a eden emek mikt arıd ır. Nüfusu n her zaman ancak geç ineb i
lecek sınır lara doğ ru arta cağ ı yolu nda ki kendi koyduğu yasadan
kal kar ak Malt hus, en az geçim düzeyi olar ak ölçül en emeğin de
ğişim değe rinin , Standa rd alınan emeğin kendi değer ine eşdeğ er ol
duğu varsayı mını da yap abi lec ekt ir. Böylece, gerç ek değerin tatm in
edici tek tanımın ın, «bir nesned eki, yaşamın gerek ve gere ksin imle 
rini komu ta etme gücü» (” ) oldu ğu sonuc una vara cakt ır. Daha önce,
açık seçi k şöyle yazıy ordu Mal thu s :
«Daha öted e [ya ni para cins inden fiy attan bağımsız olara k
- İn giliz ceye çev .] iste diğ imi z şey, yaşamın gerek ve gere ksin imle 
rinin nic eliğ ini anla tan ve sah iple rine komuta etme erki getir en üc
retle ri, gel irle ri ya da mallar ı, deği şim gerçe k değeri [ya ni gerçek
değ erin Standar d ölçü biri miy le anla tılan değiş im değeri - İngilizceye
çev. ] diye adl and ırab ilec eği miz bir hesaplama dır» (IS).
Bu gerçe k değ er kavram ının mali yet ya da feda kârl ık ile yap a
cağı hiç bir şeyi olma mas ına karşın, değeri fayd alılı k üstüne otur tma
çab asın dak i yeni bir giri şim i göst erm ekte dir. Bir malın gerçek de
ğerin in, emek cins inde n onun değiş im değe ri olduğu fikri nde n kal 
karak , pek katı olmas a da, Adam Smith, daha önce, emeğin kendi
ger çek değ erin in, enind e sonu nda onu ödemek için kulla nıla cak en
az geçim düze yinde olu ştu ğu tezin e varmıştı.
(’ 6) Ricardo, emeğin, malların taşıdığı gerçek değerin tam eşdeğerini komu
ta edemeyeceğini kanıtlam aya çalışma ktadır. Kâr da işin içine girer. Sermayedar
lar işçile rin mala katt ıklar ı gerçek değerden daha az gerçek değer taşıyan ücret
ödemesinde bulunmakla kâra ulaşırlar. Genel olarak başka mallarla değişim ora
nını belirleyen emeğin kendi gerçek değeri, emek cinsinden ölçülen ve işçinin ya
şamını sürdürm esini ve yeniden üretimin i sağlayan maliyetlerden oluşur. Bu ma
liyetl er -Ric ard o genell ikle alışka nlıkla rın değişmediğini kabul etse de - bir ölçüde
alışk anlık larla bir ölçüde de tekno loji, sermaye birikim i v.b.'e göre değişir.
Bu nedenle, mallara aktarıl an, emeğin gerçek değeri olmayıp yalnızca emeğin
kendi değerid ir. Bu ikisi, kârın sözkonusu olmadığı durumda eşitlenecek, işçilerin
ücreti tastamam emekle rinin gerçek değeri olacaktı. İşçilerin yeniden üretim ma
liyeti yani emeğin gerçek değeri, dengede, emeğin yarattığ ı değere eşit olacaktı.
(17) Principle s of Politi cal Economy, 1820, 1 inci bası, s. 62 ve başka yerde.
(1S)

Op. cit., s. 60, 1 inci bası.
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Çağdaş terim lerle anla taca k olur sak, eğer en az geçim düzeyi
bakımından satmalıma gücü sab itse yani yaşam paha lılığı indeksi
değişmeden kalmışsa, paranın içsel değ erin in sa bit kala cağı nı söy
lemekted ir. Öte yandan Ricardo, sa bit mik tar da emek içe rdiğ i sü
rece yani üretimi için ayni mik tard a emek kulla nılır sa, paranın de
ğerinin sabi t kalacağını söyl eme kted ir. Ricar do, emek cins inde n ya
da en az geçim düzeyi cinsin den ya da genel ola rak tic ar et malları
cinsin den değişim değer inin ayni zama nda tek nik gelişm e, nüfus
artışı ya da sermaye v.b. gibi çok sayıda nedenle değ işeb ilec eğin i
dikk atle açıklamı ştır.
Malt hus'ü n gerçek değe r kavramı, Ric ard o'n unk ind en çok daha
az tehli kelid ir. Ricar do'nun kavramı, kend isini , herh angi bir an alit ik
kullanım sağlamay an, kolay kolay sav unu lam aya cak yapa y var sa
yımlar yapmaya iter. Mal thus 'ün kavramı ise doğ ruda n doğ ruya me
taf izik tir, bu nedenle de İktisa dî anal iz için ger eks izd ir anca k ayni
varsa yımla r se fin e gerek sinim göster mez. Orta da şu gerç ek k a lı r:
Gerçek değişim değer leri ya emek bakım ından malla rın komutası
cinsinde n ya da en az geçim düzeyi bakım ından bu düzey malla rının
komutası cinsin den hesaplanır . Ma lthu s'a göre fiy at oluş umu pro b
lemi, bu nedenle onun gerçek değe r kavr amın dan bağımsızdır. Onun
tanımının kabulü, bütün değişim değ erle rini bir mal yani emek ya da
en az geçim düzeyi cinsin den ölçm e kara rınd an başka bir anlam
taşım amakt adır. Bu değişi m değe rleri, herh ang i bir durum da, bir mal
ya da mal grubu cinsin den anla tılma k zor und adı rlar . Çağd aş kuram
da, değişim değe rlerini mal seçim ini açık bıra kara k, bir mal cin sin 
den ölçmek tedir.
Malt hus'ü n gerçek değer tanım ının böy leli kle kusu rsuz ya da
daha az kusurlu olduğu anlamın a gelm eyec eği açık tır. Anc ak Ricardo ’nunkind en fark lı olara k, değiş im değ erle ri ana lizin i ya da nisbî
fiya tlar ı zorunlu olara k etkilem ez. Gözlenen değ işim oran ları nın ar 
dını arayan ve mutla k zatî değe r f ikr ine daya nan bütü n dön emle rara sı
(inter tempo ral) değer karş ılaşt ırma ları, gör gül ana liz için kuşku suz
olanaksı zdır. Değerler in döne mler aras ı kar şıla ştır ma ları, görgül an a
liz için kuşkusu z olanak sızdır. Değe rlerin dön eml erar ası kar şıl aş tır
maları yalnızca bir durumd a, beli rli mal ya da mal gru plar ı açısınd an
olanak lıdır. Bu durum ise, gözlem yoluy la ya da kura msa l spe kü
lasyonl a ortay a konamaz. Bu, bütü nüy le bir denk düşme işid ir; yine
de bireyse l ya da sınıfsal çıka rlar, onun, şeyl erin doğa sında va ro l
duğunu düşü ndür ebili r. Para ve indek s sayıları kuram ına değgin
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çağ daş lite rat ürü n incel enme si, bunun, herkes tara fınd an gereğ ince
anla şılma dığın ı gös term ekt edir .
So sya listl er, top lum un ideal devlet inde, işçil ere yapıla cak öde
menin, «y et en ek le rin e yani üre ttiğ ine göre mi yoksa «g er ek sin im le 
rine ya da «iş saa tler i»ne göre mi olması ger ekti ğini tartışm ışlard ı.
Bu tart ışm a, gerek man tıksa l gereks e tarih sel olara k, Adam Smit h'in
iki emek değe r kuram ı aras ında ki çatışma yı yansıt ır; bunun, Marksi zm
önce si İng iliz So sya list ler inin taştı şma ların ı başla tan nokta olduğu nu
görm ek ilg inç tir.
Yenide n, Rica rdo'n un gerç ek değeri, neden mallara harcan an
emek mik tarı ola rak tanım ladığ ı sorus una dönelim. Alt ern atif tan ım
lar olm ada n ya da onun tara fınd an bilinme den böyle bir tanıma gi
dilem ezdi. Adam Sm ith' in ikin ci gerçe k değer kavramını eleş tirirk en
ve bu kavram ı yenide n sunmayı deneyen Ma lthu s’le tartış ırken gö
rülen tutu mu, bu nok tad aki eks ikli ği -t ü rk çe ye çev. üzerine herhangi
bir kuşku bıra kma mak tadı r.
Ricar do, niye bu kavram ı seç tiği konus unda bir neden gö ste r
medi. Adam Sımith’e yön elt tiği ele ştiri yalnızc a ş u d u r: Gerçek değer,
mal lara harc ana n çalışm a ise, bu takd irde , pazarda emeğin malları
kom uta etmes i ola rak tanım lanam az. Bu doğru olmak la birl ikte , ar 
güma n ters yüz edi leb ilir. Eğer Adam Smith ikinc i tanımı seçerse,
bir inc isi ni kald ırıp atm ak zorun dadır . Adam Sm ith’ in bir ölçüd e kafa
karı ştırı cı gerç ek değ er tartış mas ının ötes inde bir kanıt isted iğind e
Ricar do, kendi gerç ek değe r tanımın ın doğ rulu ğun u ve bu nedenle de
kan ıtlan mas ı gere kenin bu olduğ unu ima etme ktedir .
Rica rdo ile Ma lthu s aras ında ki tart ışm ada da durum aynid ir. Her
ikisi de diğ erin in arg üma nınd aki zorl ukla rı ve yanlış teme llendi rmey i
gay et ma har etle orta ya koym aların a karşın, sıra kendi görüşle rini
kan ıtlam aya geld iğind e, muğla k ve konu dışı baya ğılıkl arla soruna
yan çizm işle rdir .
Benzer olar ak, Pri nci ple s’ta ki gerçe k değe r ve değişmez ölçüy le
ilg ili po zit if sunuş u dik ka tlic e incele nmes i gerekm ekte dir ki, Ricardo,
sor unu nda sür ekli ısrar etm ekte dir. Sab it miktard a emek içeren hi
po tet ik bir mal, ona göre daima sab it değer de olup, sab it mikta rda
emek içerm esi nede niyle de tam bir değe r ölçü sü olara k işe yarar.
Sonra Ricard o, böyle bir değe r ölçü sü ola rak kulla nıla bilec ek uyg un
luk ta bir malı gerç ek düny ada aradı. Ancak, her koşulda söz göt ürmezc esine ayni mi kta r emeğe gerek sinim duy ular ak üret ilece k bir
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maldan emin olunam ayaca ğı düş ünc esiy le böyle bir malı reddetti.
«Değerler» ile «mallar (riches)» aras ında ki ayrım ın bu ayrın tılı ta r
tışması uzun bir tot olo ji zin ciri dir. Bailey, Rica rdo 'nun bir milyon
kişini n yine bir milyon kişini n emeğ inin karşıl ığını üre ttiğ ind en başka
birşey söyleme diğini ortay a koydu (19). İns anl ar az ya da çok üret
sinler, Ricardo, değerin sab it kaldığını söy lem ekte dir, ne var ki değer
derken kast ettiğ i yalnızca emek mikt arıdı r.
Ricard o'nun uslamlam asının başlad ığı yere dön düğ ünü gös ter
mek yeter li değild ir. Bu olsa olsa onun var say ımla rının söz götü rmezliğini düşün dürür. Eleş tiriye büyük saygısı olma sına karşın o
(ve ondan önce de Adam Smith) gerç ek değe r tanım ının söz götürmezliğine böylesin e nasıl inanm ıştı? Bu ele ştir i sal t Ma lth us ’un değil
ayni zamanda, gerçek değeri fayd adan çok üreti m ma liye tinin gü t
tüğünü asla kabul etmem iş olan J. B. Say 'dan da gelm işti. Hatta,
Ricardocıı sisteme başka bir yolda n gelen Meth am, fayd acı bir fi 
lozof için daha doğal olan, değeri fayda açısın dan tan ımla ma k ye
rine, bulanık değer ve mali yetle r dola yısiy le zaman zaman ona eleş 
tirid e bulundu.
Bu bilme cenin çözümü, bir nesnede yata n emek dolay ısiyle,
mülkiy ete doğal meşruluk kazand ıran doğal huku k kavra mınd a bu
lunab ilir. Bu fik ri İngiliz siyasal fels efe sine sokan Hobbe s oldu; Locke
da özelli kle ikinc i kitabı Of Civil Government (20)'ta ge liş tiri p işledi.
Daha sonra da İngiliz siyasal fels efe cile ri tara fından gen elli kle kabul
edildi. Kökler ise kuşku yok epeyse ger ilere gider . Mü lkiy etin occupatio ya ya da yalnızca zilye dliğe daya nmas ının tersi ne, orta lam a
insanın vicdanın da daha kolay kabul ed ile bil ir olan bir me şru laş tır
ma denemesi mümkündür. Occupatio, gen ellik le doğa l yolda n mü l
kiyete kazanılan hak olara k muhafaz a edili r, anc ak yalnız ca sahip siz
mallara uygulanır. Bunlard an ötürü , baş kala rının bir «zımnî anlaşm a»sı
ile ona meşrulu k kazandırıldı ve argüm an daha çok, tari hse l ya da
ana litik sosyal sözleşme varsayımı ile gü çle nd irild i (21). Başka bir
açıdan ise mülkiy ete hak kazan dıran şeyin ilke ola rak çalışm a ol
duğu düşünüldü.
(lö ) A Critica l Dissertation, s. 254.
(20) An Essaıy Concerning the True Original, Extent and End, of Civil Govern
ment, 1690. Works, 9 Cilt, London, 1824, vol. IV.
(21) Sidgvvick, bu argümanı, ayakları yere basan fayda cıların doğal hukuk
görüşüne uygun olarak el eş tir di : «Pozitif hukukun hemen her kaba gücü meşru
laştırmada kullanıla bilecek yazgıcı kolaylığı yüzünden, ahlâksa l - siyasal yapının
umarsız bir modelinin yaratıldığı kabul edilmelidir.» Methods, s. 28 dipnot.
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Mü lkiy etin böyl e meş rulaş tırılm ası, bir ölçüde, onu adil bir hak
ola rak gös tere n oc cu pa tio' nu n korunm ası yüzünd en kendi varsa yım
larıy la çe lişk ilid ir. Anca k, zamanın değeri, serma yenin faizi olara k
anl atıl ma k iste nirs e çe liş kil er daha da arta r. Zamanın değeri çalı ş
manın dolaysız değ erin den ayrıl malı ve ondan düşü lmeli ydi.
Kuram, en katı ksız biçim iyle, insanın çalışma sının meyvele rine
sah ip olmas ını «kutsal» bir hak saya rak lais sez -fai re’ i önerir . Laissezfa ire 'in son ucu olan serm ayen in faizi, çalışma ve mülk iyet arası ndaki
dola ysız bağ lant ıda aray a gire r; burad a iki seçe nekl e karşı karşıya
k a lı n ır : Ya, doğa l huku k görü şü benims enecek, burad an kuramcı
so syali stl eri n me tafi zik rad ika lizm ine varı lara k tut arl ılık sağlanacak ,
ya da tut ar lı olm aya rak çalışm a ile ürün arası ndak i dolaysı z bağ lan
tıya başk a şey sok ulm aya rak lais sez -fai re ilkesi benim senec ektir. Bu
son unc u görü şü des tekl eme k üzere, çalışma ve ürün arasınd a ol 
duğu vars ayıla n yaln ızca böyl e dolay sız bir bağla ntı koşulu nda lais 
se z-f air e’ i me şru laş tıra cak arg üm anl ar kullan ılır. Gerçek ten de, Locke
ve diğ er bazı ya za rla r malın değe rinin büyük bir kısmının çalışma ile
yar atıl dığ ını vur gula mış lard ır. Ne var ki değeri n bütünüyle çalış ma
nın son ucu sayıl ması na sıra gelmed en doğal hukuk argüma nı göz
den düş tü.
İkin ci seçe nek bizi kla sik okul un tut ucu liber alizm ine götürür.
Bu oku lun lais sez -fa ire öğr etis ine yön eltil en en keskin içsel eleş tiri,
emeğ i değ er ve mü lkiy etin kaynağ ı gören temel inanç la çelişm esidir .
Onl ar, işç ile rin top lam ürün deki göre li payını da değ iştire n, tekn ik
bilg i düz eyin in ya da üret ken fak tör ler in mikta rının değişm esi an la
mın dak i tek nik koş ulla rda ki değiş meyi hesaba katan a değin epeyce
müş kül bir duru mda ydıl ar. Değer ve mül kiye tin huku ksal temeli yani
yat an emek açısın dan, bu değ işm eler konuy la büsbü tün, ilişk isiz dir.
Lai sse z-fair e koş ulla rınd a bu değ işme ler hali hazırda emeğin değe 
rini ve işç ilerin ge lirin i bel irle me kte dir. Tutu cu liber alizm ve kla sikl e
rin rad ika l değ er kuram ı aras ında ki bu çeliş ki üzerine daha fazla şey
söy ley ebi lec ek duru mda olmalıy ız. Bu çeliş kini n, doğal hukuk oku 
lunun mü lkiy et kura mına değin ger ilere git tiğ ine burada değinelim .
Bu kuram , gere k emek değ er kuramı gereks e İktis adî libera lizmi n
baş lan gıç nokta sıydı .
Şimd i bu çe liş kil eri gözard ı edelim ve emeğin mülk iyeti meşr u
laştı rdığ ı kuram ın özün ü ince liyel im. Locke şunu gö ste rm ek te dir :
Diğer bütü n nesn eler üzeri nde ort ak mülk iyet olsa dahi, «hâlâ her
kes, kendi üzer inde mü lkiy et sa h ib id ir : Bu, ondan başka hiç kim173

senin herhan gi bir hak sahibi olamam ası dem ektir . Beden emeğ inin,
ei çalışmas ının tamamen kendis inin olduğ u söyl ene bilir. Ne zaman
ki bu emek ve çalışma, doğanın sağladı ğı durum dan çıkıp onu ter k
eder yine ayni kişinin olan birşeye karışıp katılır, işte o zaman onun
mülk iyeti olur. İçinde bulund uğu ort ak duru mda ki doğa dan bir isin in
eliyle koparı lıp emekle birl eşt irild iğin de artı k başk aların ın ort ak hakkı
diye birşey kalmaz. Çünkü emek sah ibin in tartı şma sızc a mü lkiy etin e
geçen bu emek, önceden katıldığı şey üzerin de başka sına deği l an 
cak ona bir hak verir ...» (22)
Bu kuramın kökeninde , insanın doğa daki yeri üstün e belli bir
düşünce vardır. Tek canlı insandır, doğa ölüdü r. Değer yar ata n tek
şey insan çalışmasıd ır, doğa edilg endir . Rod bertu s'un daha so nr a
ları söyleyec eği gibi, dışsal doğa yalnızc a bir koşullar seti iken in 
san tek başına sefcebtir. İnsan çalışması , değe r yara tma yet ene ğin 
deki tek etken sebepti r. Bu, «üretken faktö r» kavramının da kö ke 
nidir. Klas ikleri n tek bir üretke n fak tör ü yani emeği tanı mal arın da
şaşırtıcı bir yan yoktur . Doğal hakları kurm ak üzere kulla nıla n ayni
meta fizik benzetm eler doğal ya da gerçe k değ er fik rin i açık lama k
üzere de kullanıldı. Ayni asal ilkele rden hem hakla rı hem değe ri tü 
retme çabasınd an bir örnek yukarıd a veril mişt i.
Adam Smith 'in, değeri n tek gerçek kaynağ ının ve bu neden le de
tek kusursuz ölçüsü nün emek olduğu önerm esini n altın da yata n böylesi mülk iyet ve değer kavr amlar ından kuşku duyu lma yab ilir. Wealth
of Nations adlı yapıtından yapı laca k birço k alıntı nın da başka türl ü
açıklaması yapıla mayac aktı. «Her insanın, kendi emeği üzerin de sa 
hip olduğu mülkiyet, başka her mülk iyeti n de kökeni oldu ğun dan pek
kutsal ve dokunulmaz dır» demesi gibi. Adam Sm ith’ in, emek - m aliye t
ilkesin i meşru laştırır ken ne sermaye biri kim inin ne de top rak üze
rinde özel mülki yetin bulunmad ığı ideal bir doğa duru mu koyma sının
nedenini, yine topra k sahi pleri ve diğe r «ekmeden biçm eyi sev en
le rd e eğlenme fırsatın ı kaçırma yışının nedenin i anca k bu düşü ncel er
açık laya bilir.
«Kutsal mülki yet hakları»na, «dokun ulmaz doğal özg ürlü k hakkı»na ya da «insan hakları» na çeş itli değ inme ler Adam Sm ith ’in, öz
gürlü k postül asının önc ülle rini nereden aldığını gös term ekte dir. Her 
kesin kendi emeğin in meyvele rine sahip olduğ u doğa! mü lkiy et sis 
temi eksik siz özgür lüğe gere ksinim gös terir . Mü lkiy et anc ak bu du(22 )
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Op. cit. s. 353, 4 no. lu dipn ot.

rumda «kuts al»dır . Oysa, onun laiss ez-f aire kuramı varola n toplum a
uygu landı, bu nede nle de emek değe r kuramına ters düşt ü (23). Üc
reti oldu ğu denl i rantı ve kârı da içeren «doğal fiyat» ı meş rulaş tırmak
üzere kulla nıld ı. Ayni man tıksa l kayma, Adam Sm ith'in , emek maliye t
kuram ına («yatan emek») ek ola rak ge lişt irdi ği ikin ci değer tanımını
yani «kom uta eden emek»i açık lama ya yardımcı olur. Bu ikinci kav
ramın an al itik bakı mda n daha az zar ar veric i olması na şaşırm amak
gere kir. Fiz yok ratl arı tar tış ırke n be lirt tiğ im iz gibi, tutu cu mülk iyet
görüş ü, dev rim ci olana göre bilim sel analiz i daha az zedeler.
Adam Smit h önc ülle sonu ç aras ında ki açık çel işki yi görmedi.
Bütün sis tem inin ussa llığı yite cek kork usuy la sorund an uzak durdu.
Ne var ki top rak sah iple ri ve serm ayed arlar ın karşısın da olan dü
şün cele ri, kurd uğu yapı daki çeli şki yi bili nçs izce hiss ettiğ inin be lir
tile rid ir.
Ric ard o’nun değ er kuramı da ayni doğal hukuk fiki rler ind en tü 
ret ilm işti . Felsef î önv arsa yıml arın ın ayrıntı lı tartış ması ndan dik kat le
sakın sa da, ter mi no loj isi onl ar olmad an anlam taşımazdı. Değerin
«özgün kaynağı» ya da «temeli» olar ak emekte n konuş uyordu . Ricar do 'nu n fels efî eği limi üstün e duy ulac ak herha ngi bir kuşku James
Mi ll'in etk isi anım sand ığınd a orta dan kalka r. Rica rdo'n un fels efî gö
rüş leri nde n büyü k ölçü de o soru mlud ur. Government adlı yapıtında,
dah a geriye , Lo cke’a yolla ma yapm akla emek mali yetle ri ve mülki yet
hak kınd aki doğ al huku k argü man ların ın tam takımın a bağlı kalar ak
onları yenid en üre tti. Ric ard o’nun emek değe r kuramını açıklayı cı
başk a bir yol var mıdır? Böyle bir yol, herhan gi bir ana litik kullanım
sağl ama ksız ın, üste sind en geline mez zor lukl ara götür en ve kan ıt
lanmas ı olan aks ız bir hipot ezde n başka bir şey olmazdı.
Kla sikl er «emek» kavr amın a psi kol ojik bir anlamı zaten ekle miş
lerdi. Önce ki bölü mde gör düğ ümü z gibi Hobbes 'un hukuk ve toplum
kavram ı, mü lkiy eti doğa l sist emd e savuna n uzun bir argüm anla r zin 
cir i yol uyla bir duyu m psi kol ojis ine dayan mış ise de psi kol ojik görüş
yit ip git ti. Mü lkiy etin , eşyayı üret me gay reti nin neden olduğu acı ile
daha fazla bağ lantı sı yok tur. En azından acı, bir kimsenin , emeğ i
nin ürün ünü tale p etme sinin nedeni olar ak görüleme z. Locke psi ko
loj ik arg üm anl arı pek sık kulla ndı anca k bu kulla nış mülk iyetl e ilgil i
değ ildi. Mü lkiy etin kayna ğının emek olduğ u görüş ünün acı ve fed a
kâr lık ile yap aca ğı hiç bir şey yo ktu r anca k işçin in doğal mülk iyeti
(23)

Cf. aşağıda Bölüm 5.
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ve değeri n neden ve yaratı cısı olar ak emek fik rin i temel alır. Anca k
İng iliz fayda cı felse fesin in genel eğilim i, eme kte ve mül kiye tin met a
fizi k meşr ulaşt ırılma sında daha psi kol ojik bir yorum a doğr uydu . İk ti
sadî kuram, bu fels efî görün ümü diğe r birç ok yere göre çok daha
tuta rlı biçimde ortay a koyar.
Adam Smit h'e göre, birşey elde etme nin gerç ek mal iyeti «ona
ulaşmanın zahmet ve sı kı nt ıs ıd ır (24). Klas ikler , emekten anlaş ılmas ı
gereken in göst erile n gayr etin yara ttığ ı sıkıntı oldu ğun u vurg ulay ıp
durdu lar. Eu onlara öylesin e açık seçik görü nmü ştü ki, «sıkıntı», «fe
dakârl ık», «acı», «çaba»,' «rahatsızlık» gibi ifade leri «emek» ile eş
anlamlı olara k kullan dılar . Gerçek değer, çalışm a zahm etin in öbür
yüzü oldu. Mili, Principles adlı yapıtını n başında , emeğin ps iko loji k
olar ak yoruml anmas ı gere ğini üstü kapalı söyl eme ktey di (25).
Eğer emek psi kol ojik zahm et ola rak yoru mlan ırsa, yine emek
gerçek değerin temeli ve onun değişm ez ölçü sü ise ve bu ölçü zah 
metin değişme z birim lerin den oluşu yorsa , bu tak dird e emek birim i
başına zahmet, herkes ve tüm zam anla r için ayni olm ak zor und ay
dı j 26). Bu, klas ik kuramın örtü k bir varsay ımıdır. Açık seçi k kondu ğu
pek sey rek tir (21). Klas ikler bu varsayımı hâlâ yapm ak zoru nday dılar ,
neden ki, emeği zahme tle tanım lamış lardı. Mall arın değe rini, onlar ın
üreti mind e kullan ılan emekte n tü re ttil er ve bu emek, zamana day a
nıklı değer ölçüsü olar ak alındı.
Psik olojik emek değer fik ri, insanın doğ ada ki yeri gibi daima
I24) Wealth of Nations, 1776. ed. Cannan, 1903, cil t i, s. 32.
(28) «femek ya el emeği ya kafa emeği olur ... emekten anlaşılması gereken
yalnız çaba değil ayni zamanda, zihnin ya da adaleleri n ya da her ikisini n birden
çalışması sonucu ortaya çıkan hoşa gitmeyen hertürlü duygu, bedensel rahatsızlık
ve zihnî sıkıntıdır.» Mili, Principles, ed. Ashley, 1909, s. 22.
(2B) «Eş miktarda ki emeğin her zaman ve yerde, emekçinin eşdeğeri olduğu
söylenebilir... Bu nedenle, kendi değerini tek başına hiçbi r zaman değiştirmey en
emek, başlıbaşına her malın değerini her zaman ve yerde hesaplayıp karşıla ştırabilen asal ve gerçek standar ttır. Bu, onların gerçek fiyatı dır; para ise yalnızca
saymaca (nominal) fiyattır.» A. Smith, Op. cit. s. 35. Adam Smith ’i eleştiren Ingram
şöyle bir anlamı olan bu önermenin karşısındadır: «Yakından incelendi ğinde pek bir
açık anlam taşımadığı görülen bu cümle, İktisadî fik irle ri bulanı klaştı ran metafizi k
düşünce tarzına iyi bir örnektir. Türü belli olmayan «emek miktarı» nedir? «Eşdeğer
emek» deyimi neyi anlatır?» A History of Political Economy, 1888, ed. Fly, 1915. s.
92 dipnot.
(27) McCulloch ayni zamanda, İktisadî gelişmenin bütün evrelerin de «emeğin
performansını n kaçınılmaz biçimde ayni fedakârlığı gerekt irdiğin i» söylemektedir.
Principles of Political Economy, Edinburgh, 1825, s. 116 dipnot.
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me tafiz ik bir kavr amla bağl antıl ıydı, «insan» her zaman teki l olara k
kulla nıldı . Bu dilb ilgi sel hile yoluy la, kişile raras ı fed akâ rlık karş ılaş 
tırma sının çe tre fil soru nun dan sakınıld ı. Örneğin Cairnes , «insan» ve
«doğa» kut upl ulu ğu üzerin de konuş maya az çok iste kliy di (20). Söy
leşi düş ünc ele r fels efe yapma yolu nda ki güçlü arzuda n gelmedi. İz
lenen esaslı fels efî önc ülle rin sonu cuyd ular.
Ayni zama nda ras tlan sal ola rak geld iğimi z yer, emek ma liye ti
nin ya da fed akâ rlığ ın tek bir bireyi değil fak at bir sınıfın ortaia ma
fed akâ rlığ ını gözö nüne aldığı öne rme sidi r (29). Ancak, feda kâr lıkta
eşi tsiz lik daha önce kabul edild iğind en, klas ik tip tek i bir emek ku
ramını koru mak pek kola y değ ildir . Birin cisi, fed akâ rlıkl arı ölçen bir
stan dar dın olmas ı, İkinc isi, orta lam ada n sapma ların ihmâl edi leb il
mesi nede niyle emek biri mi başına fedakârlığ ın hemen hemen ayni
olma sıdır . Bu orta lam a fik ri, Adam Sm ith'i n fed akâ rlık ta eşi tlik tez i
nin başka bir for mi ilasyo nun a tıpa tıp denk geld iğini düşü ndür ebilir .
Emeği ps iko loji k bir fed akâ rlık olar ak düşün mekle klasik ler, onu
serm aye gibi ele ala bile cek ler dir. Adam Smith ve Ric ardo ’nun bunu
gaye ed ind ikle ri zaten görü nüyo r. Klasik kuram, topra ğın feda kârl ık
bakım ında n açık lanm ası ger eks inim ini duym ayar ak yalnız ca üç üre
tim fak tör ü aras ında ayırım yapıyo rdu. Bütün klas ik dönem boyunca
hat ta daha son rala rı top rak tan elde edilen ürünün değişim değ eri
nin, top rak ve rim liliğ inin sıfır olduğ u ekim -dik im sınırında bel irle n
diği vars ayıld ı. Böyle ce de fiya tın içine rant sokulm adı. Rant fiyatı
beli rlem ese de diğ er üret im fak tör ler i paylarını aldık tan sonra bir
kala n (resi dual) olan rant, fiy at tara fınd an belir lenir . Anca k serma 
yenin ge tird iği çok büyük zor luk lar vardır. Ricar do ne denli gerçek
dışı bir vars ayım oldu ğunu pek iyi bilse de sermaye ve emeğin sabit
oran lılığ ını vars aym ak zorun daydı . Malt hus 'ün ele ştir isi bu vars ayı
mın zayıf lığını çok daha açık seçi k ortay a koyar. Ricard o mek tup
larınd a, değ er kuram ının en yet ers iz nok talar ında n birin in burası ol)2C) Örneğin, «... maliyet fedak ârlık demekti r ve fikir leri n karmakarış ık olma
riskin i göze almadan onun, fedak ârlıkt an başka birşeyle özdeşle ştirilebilme si ola
naksızdır. Bu, insanın doğa ile arasında ki alışverişi, doğanın ne verdiğinden ba
ğımsız olara k bütün zamanlar için nasıl çözebileceğini gösterir.» J.E. Cairnes,
Some Leading Principles of Political Economy, London, 1874, s. 60.
(29) «Gözönüne aldığımız değişim değerini güden fedakâ rlık A, B ya da C’nin
katlan dığı değil, bir sınıf olarak çalışan ların katlandığı ve o malın üretimine yapı
lan ortal ama fedakâr lıktır.» J.E. Cairnes, Some Leading Principles of Political
Economy, 1874, s. 95. Cairrıes burada, sermayedarları n katlandığı tasarr uf feda
kârlığı ile de özellik le ilgilid ir. Aşağıya bakınız.

duğunu birç ok kez yineled i ve Ma lthu s'ün de telk in ett iği gibi yapı
tının yeni bir basısında sermay e kârını da üreti m ma liye tler i içine
katma eğilim inde olduğ unu his set tird i. Anc ak Rica rdo bunu hiçb ir
zaman yapmadı. Olasıd ır ki büyük mantı kçı, ana lizin in çök ebil ece ğini
gördü.
İki üretim fak tör ü niye «zahmet» orta k paydas ına alın ama mak 
tadır ? Senior bunu yapmay a çalıştı. Onun görüş ü, nasıl emek üc
retle ilişk iliys e sermay enin de kârla iliş kili oldu ğu yolu nda dır. Kâr, o
günkü tüket imde n yoksu n kalman ın sü bje kti f feda kârl ığın ın karş ılı
ğıdır. Böylece gerek sermay eye gereks e emeğe ort ak temel sağ la
mış olmakla , her ikis inin fiyatı nı, nad ir malla rın fiya tlar ını da açı k
layan, onların kıtlığı ile açık laya bile cek ti. Değeri belir leye n öğeler den
biri olara k kıtlığı (30) ve bu öğe kada r tale p ve fayda nın öne mini diğer
klasik yazarl ardan daha fazla vurgu lamas ı, onu, çağ daş denge ku
ramının öncü lerin in ilki yapar.
Tas arru f ve emek arasında, her ikis inin de fed akâ rlığ ı içermesi
dolay ısiyle yapılan benzetme, yine de, klas ik argüm an bakımın dan
tehl ikel idir. Bu benzetm e yap ılac ak olursa , birey in arz ett iği emek
ya da yaptığı tas arr uf mikta rına göre fed akâ rlık değ işmesin i gös te
ren orta k bir fed akâ rlık birim ine gere ksin im ola cak tır. Bu ise, bir
sosyal değer kuramı yla birleş mekle , mal iyet ceph esind e ps iko loji k
marj inaliz me gider. Öze llikle Sen ior’d aki bu ham fik irle re karşın,
klasik yaza rlar bir mar jina l sosyal fed akâ rlık kuram ına doğ ru gitm e
diler. Sık sık andık ları şey, feda kârl ığın belli ölç üle r içinde , bireyd en
bireye fark lılık gös tere bilec eğid ir. Sorunu incede n inceye tar tış ma 
makla birlik te, bir tü r ortal ama fed akâ rlık üzerin de genel düş ünc eler
taşıdık ları görüldü. Genel ilke ler tart ışm alar ınd a ort ak ölçü sağ lay a
bilen süb jek tif feda kârlı ğın, emek ve tas arr ufa çev rild iği yolu nda ki
tezle rini sıradan biçim de tan ımla dıla r ve değişim değe ri kuram ını ba
sit emek- değer hipo tezin de doğru olar ak tem elle ndir dile r.
Anca k yoksun kalma (imsak) kuramı, doğal huku k fels efe si ve
(30) Ancak, arzı sınırlayan başka herhangi bir neden, onun üretimi için eme
ğin gerekmesi gibi özgül bir durumda bir değer nedeni ■öneminded ir. Gerçekte,
insanoğlunun kullandığı malların tümü, nasıl olursa olsun insan emeği için içine
girmeden doğa tarafından arzedi liyor ancak bu arz şimdi ki mikta rları neyse o mik 
tarla r üzerinden oluyorsa, değerin ortadan kalktığını ya da değişimin hâlihazı r ora n
ların dışında bir oranda olmasını varsaymak için bir neden yoktur.» Political Economy, 1836, 6. bası. 1872, s. 24.
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fay dac ılıkt an gelen ve büt übü tün e psi kolo jik bir feda kârl ık, insa n
oğlun un doğa ya arma ğanı kabul edilen eski mali yet fik rin i tam am 
layan bir kuram oldu. İşin içine sermay e de katıld ığında laisse zfaire
post ülası daha bir anlam kazandı.
Sen ior'u n yoksu n kalma kuramı bütün üyle, gizli bir İktisa dî uyum
varsa yımıy la ren kle ndi rild i. Kuramın geliş imine yön veren güçler den
biri, yuka rıda görd üğü müz iki karş ıt özgü rlük postü lası arasın daki
çeli şki yi uzla ştırm a isteğidi r.
Son raki kla sik yaza rlar, Sen ior'u n sü bje ktif gerçek mal iyet ler kav
ramını, daha fazl a incele mede n benim sediler , onu emek maliy etinin
temel hip ote ziyl e uzlaş tırma nın güçl üğü nü görm üş olmal arı pek ola 
sıdır. Anc ak mar jina l fayda kura mcı ları Bent ham ’ın mut lulu k verici
beden (fe lic ific ca lc ul us j’ine itib ar ederek, psi kolo jik birim lere gir di
ler ve mal mik tarın ın fon ksiy onu olan azalan fayda ve arta n ma li
yet lerl e ilgi li bir kuram gel işti rdi ler. Klasik değer kuramını n ma li
yetl ere daya nan vurg usun u redd ettil er. Klasik yaza rlara karşı çı
kışları, ilk elde onlar ı bedenin zevk yanını abart may a götürd ü. An
cak sonra gele nler daha denge li bir görü ş ortay a koyd ular ve klasik
fik irle r, öze llik le ma liye tler in psi kol ojik yorum unu emekten sermayeye
gen işle ten Se nio r’la birl eşt iler .
Sidgvvick, Pierson ve Mars hall gerçe k mal iyet ler üzerind eki yeni
görü şün belli başlı söz cüle riyd iler. Mars hall, gerçe k mal iyet leri «gay
ret ve feda kârl ığın» sosya l topla mı olar ak tanıml adı (31). Bilimse l ola 
rak böyl e bir toplu m kuşk usu z olana ksızdı r. Kavram bir sosyal değer
kavr amıd ır. Bu kavram ın doğa l huku kun ilk filo zofl arın ı anlamayı zor 
laştı rmas ı olası ise de, yan ılmı yors ak bu onlar ın çalışma , mülk iyet
ve değ er fik irle rin in en son varya ntıdır .
Ölüm ünde n önce Ricard o, eski arkad aşı ve ta rtışm acısı Mal thus 'a
kab aca şöyl e yazıy ordu: «Size yakınma m şu ki, benden, değerin
doğ ru bir ölçü sünü istiy orsu nuz, ben de sizin bu iste ğini ze karşı
çıka rak, benim üstes inden geld iğim i, sizin yaya kaldığınızı değil, ik i
mizin de başa rısızl ığa uğradığım ızı söyl üyo rum ... Sizi yanı tlark en kul 
landığım sil âh lar ... iti ra f edeyim ki gerç ekte n sizin ölçün üze de,
ben imk ine de eşi t ola rak uygu lana bilec ek silâ hlar dır, argüman ım şu
(3 I ) Marsha ll, Prlnciples of Economics, 1890, 8 inci bası 1922, V, III, 2. Bknz.
Myrdal, Prisbi ldning sprob lsmet och' för ânderlig heten, Uppsala and Stockholm, 1927,
s. 32 dipnot.
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ki, herhang i bir mutla k değer ölçüs ü bulu nma mak tadır » ( i2). Ricard o
bir mutla k değerden asla kuşku duymad ı; kuşku su yaln ızca onu
ölçme olasılığındaydı. Kendi değer kuram ına güven mese ydi, buna
dayanan yine geli r bölüşüm ü kuramının aya kta kalma dığını ya da
düştüğünü görere k rahat a ererdi. Mc Cu lloc h’a şöyle yazıy ordu: «En
sonunda, Rant, Ücret ve Kâr'a ai t büyü k soru nlar , topl am ürünü
topr ak sahiple ri, serm ayed arlar ve emek sah iple ri aras ında bölüşm e
sonucu ortay a çıkan ve değer öğretisiyle zorunlu bir bağlantısı ol
mayan paylarla açıklan malıdır» (33).
Ricar do’nun dehasını, onun kendi kuram ı üstü ne bu iki yar gı
sından daha iyi göste recek bir kanıt belki yok tur. O, İkti sad î kuramı,
akadem ik bir eğitim hatta o günün İngil iz varsı l sınıfının görd üğü ge
nel öğrenim olmadan yazmak zorunday dı. Yazıları sis tem atik olm a
makla hatta çoğu karışık olmak la bir lik te mantığı nüfûz edi cid ir. İk
tisadî kuramd aki en önemli tekil ilerlem eyi anl atırla r. Son ola rak
Ricardo, yapıtının ortad a duran boşl ukla rını ve onla rın süreg iden
önemini açık seçik görmüş tü.
Ne yazık ki onun aşırı hazırlo pçu öğr enc iler i vardı. McC ulloc h
ve ilgilendiği denli James Mili, kendi sist em leri ve pro pag and alar ı
için yalnızca meta fizik öğeler i ayırıp aldıl ar. Ricardo , mek tupla rınd a,
öğre ncile rini, özelli kle değer kuramınd a sür ekli ola rak kuş kuc uluğ a
ve ancak sonuçsu zluğa itti. Onun ölüm ünde n sonra Principles
gospel (**) durumun a geldi. Bailey' in usta lıklı ele ştir isi hemen tüm üyle
ihmâl edildi; bu olduk ça temelden bir ele ştir iyd i. Ma lthu s'ü n az
anlaşılır itirazlar ı ile gerçe kten uğraşıldı ama yalnız ca redde tmek
üzere. De Quincey işi, Malt hus'ü n kısk ançl ık duyg ular ıyla hare ket
etti ğin i söylemeye değin götürd ü. Rica rdo'n un kuramı kla sikl eşti .
Akadem ik plat form lard a yorumla ndı, büyük ci ltl er halin de derle ndi,
popü ler cep kitap ları olar ak yayınlandı. Gaz etec iliğe ve pol itik aya
nüfûz edip kamuoyun u yönlen dirdi.
Daha sonra klasik kuram, tari hçi okulu n, yakın zam anla rda da
marj inal fayda kuram cıların ın hücümu na uğradı. Ardın dan, Sidgvvick 'I32) Letters of David Ricardo to Thomas Robert Malthus, 1810- 1823, ed.
Oxford, 1887, s. 237..
j 33) Letters of David Ricardo to John Ramsay McCullo ch, 1816 - 1823, ed.
J.R. Hollander, Publication s of the American Economic Associa tion, vol. X, New
York, 1895, s. 72. italik ler benim.
(*)
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İncil, güvenle bağlanılan yapıt -ç ev .

in baş lattı ğı ve Ma rsh all'ı n sür dürd üğü yeni bir Rica rdoc uluk geldi.
Öze llikle sonu ncu yazarı n sa fdi lliğ i kendisini yeni uç nokt alara gö
türd ü. Oysa, öğ ren cile rin ilgi alanı öğre tmen in öğre tisin e sıkı sıkıya
bağlıy dı; Mar sha ll, Ric ard o’yu yorum larke n, onun söylem ediği ve söyleyem eyec ği şeyl eri ona söy lett i. Cann an’ ın önemi bu iyi niye tli ta 
rihse l ta hr ifa ta karşı çıkışı ndadır . Cann an’ın argüm anları hep bu
nokt aya da değ ildi; yüzyılın başında, Ricar do'nu n demek isted ikle rine
inanan Cam ridge ap olo jis tle rin e nasıl karşı çıktıys a, yüzyıl kapa nır
ken M ar sh all ’ın de dik leri ne de karşı çıktı. Cann an’ ın vurgul adığı gibi,
Mar sha ll Ric ard o’nun argü man ların ı muğ lakla ştırm ıştır. Sonrad an ge
len bu mu ğla klaş tırm a olma dan da Rica rdo’ yu anlama nın yete rince
zor olmas ı daha esef ver icid ir.
Klas ik deği şim değe ri ve gerçe k değer kuramı yla ilgili ana lizim iz
den çıkan bir nokta , Ma rx’ ın artı k değer kuramının «kaba bir ters
anlayı ş»ın sonu cu olmad ığıdır . Gerçek değe r kuramının klasik sis
tem dek i önem ini görem eyen ele şti rile r arasınd a bu görüş pek yay
gındır. Eu ele şti rile r dik ka tle rin i değiş im değeri kuramı üzerine top 
lamay a eğili m gös ter dile r, bu kuramın tem elle rini ihmâl ederek za
manın deği şme z ölçü ve değe r ilişk iler i tartı şma ları nı görmezden gel 
diler. Marx , başka kayn akla rda n da birş eyle r aldığını itir af ederek,
art ık değ er kuram ının klas ik değe r kuram ından geld iğini söylerke n
haklıyd ı. Üste lik, burad an radik al son uçl ar çıkar anla rın ilki de de
ğild i. Ma rx-ö nce si bütü n İng iliz sos yali stle ri argüm anlar ını Adam
Smit h daha sonr a da Rica rdo'd an çıkarm ışlardı .
İkt isa tçı lar , bu kaçın ılmaz son uçla ra hoşge ldin demediler. Marx 'ın dey imiy le «Burju va siyas al iktisad ı» Adam Smith 'den beri bilimsel
bir son uç ola rak sunu lan tut ucu özg ürlü k postü lası ile devrimci bir
öz gü rlük post ülas ını ima eden bir kuram, gerçe k değeri n devrim ci
kuram ı aras ında bir iç çatışm ayı barındı rmıştı. Devrim ci gerçek de
ğer kuram ı tut uc u post ülad a bir öncül olar ak korund u. Marx, ön
cüld en kal kar ak mantı ğın nasıl bir sonuca varac ağını göst erer ek bu
çatış may ı orta ya koydu. Böylece de ikt isa t kuramını n duyarl ı bir
nokt asın a doku ndu ; pek olas ıdır ki bu nedenle, ikt isa tçı lar arasınd a
bu dere ce sin irl ilik yar attı . İkti satç ılar , pek zor olma yaco k yanlışını
kan ıtla ma k yerine , durm adan onun, on para etmez Alman filo zo fla rı
nın etk isin de, elind en iş gelmeyen bir mankafa olduğ unu gös ter
meye çalıştıla r. Klas ik kuramla uğraşm a ces are tini kendind e bulm a
sını da mün ase bet sizli k ola rak gördü ler.
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Sosy alistle rin kendi sonu çları na nasıl vard ıklar ını açık lam ak da
zor değild ir. Klasik değer kuramı, iste r isteme z M ar x’ın form ülas yonunda yer almaya caksa, her hâlde, kaçın ılmaz ola rak bu yönde ki
rasy ona list bir radika lizme gitm ekte dir. Düşünc e tar ihç isi için gerçek
bilmece, klasi klerin bu radik al sonu çları neden göstermedikleridir.
Neo-k lasiklerin marjin al fayda kuramını n tart ışm asın dan sonra Bö
lüm 5’te bu soruna yeniden döneceği z.
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