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I. KRiZ, CEVRiM VE iKTiSADi KURAM'A GIRi§ 

"Karar" yunancada kriz kavrarn1n1n kar111l191-

dir. Ekonornide kriz, geni11 anlarniyla her tUrden iktisadi 

faaliyet ve kurumsallikta "donUrn noktasi" anlarnina geli-

yor. Elbette elinizdeki 9al111rnada kriz kavrarn1n1n i9erigi

nin defalarca farkli farkli dolduruldugunu goreceksiniz, 

· fakat ben hi9 uzun boylu bir episternolojik tart19rnaya gir-

rneden sozkonusu kavrarna dair "eski yap1lanrnan1n can 9eki9-

tigi, fakat yeninin de henUz dogrnad1g1 kesit" tarifini 

(A.Grarnschi) benirnsedirn. 

Kavrarn, rnuazzam geni11likte bir kavram ailesi 

i9inde yeraliyor. Krizin pek ayr1lamad1g1 bir diger akra-

ni ise 11 9evrim11 • Bu iki kavramin kurulmasina yard1mc1 cl-

duklari kuramlar, argUmanlar, iktisadi yasalar olduk9a ka-

otik bir kavram y1g1n1 ic;inde kar91l1klar1n1 buluyorlar,:

Bir kere, ne kriz yaz1ld1g1nda ne de 9evrim sozkonusu 

edildiginde hic;bir kuram bir digeriyle mutlak ortU9en i9e-

riklerde kullanmiyorlar bunlar1. Bazen kriz ve c;evrimlere 

ili9kin iktisadi kuramlar i9e kavramsal kategorizasyon 

ile giri9iyor, kimi kuramsal giri9imlerde ise okuyucu ya-

kin-anlamlarla, sezgilerle yolalabiliyor. GUndeme bazen 

"konjonktUr ara11t1rmalar1 11 , bazen "makro ekonomik dalga-

lanmalar" giriyor. Kriz kendi ic;inde alt kategorilere pay

la11t1r1l1yor; "bore; krizi", "borsa krizi", "birikim kri-
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Bir ba9ka soyutlama dlizeyinde 11yap1sal kriz", 
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kisa donemli "daralma"dan, "resesyon"dan, ya da "konjonk

tUrel buhran"dan ay1rdedilmek Uzere kullan1l1yor. Litera

tUrUn bir k1sm1 "i9 c;evrimi"nden 9a9m1yor. Belli bir kriz 

kuram1n1 incelerken bile kuramin soyutlama ve inceleme dU

zeyleri farkli kavramsalla9t1rmalar talep ediyor; "uzun 

dalgalar", "reel if} c;evrimleri", "makro ekonomik dengesiz

likler" gibi. 

Gerc;ekte bu karmakar1f}1k tablo, teorik ac;idan 

da bir karm•9a oldugunun kan1t1 degil. Her k~vramsal kul

lanim teorik Cve hatta politik-ideolojik) "sec;i9"(!)lere 

konu oluyor. Ornegin reel i9 c;evrimi ekolU kriz'in "k"sin

dan sozetmiyor, fakat ortada yUzy1llard1r olc;Ulegelen sa

l1n1ml1 hareketler var; sonuc;ta c;evrimler dange etrafinda 

kUc;Uk yalpalamalar olarak gorUlUyor. 

"Azalan kAr hadlerin"i, teorik tahlil arac1 

olarak sec;enler arasindan c;evrimsel krizin eninde sonunda 

"c;okUntU"ye varacag1n1 ortUk/belirtik teorikle9tirenler 

var. !9in ic;ine determinizm tart19malar1 giriyor. 

TUm bu ve asil burada telaffuz edilmeyen teo

rik sorunlara ragmen bir metodolojik zemin yarat1ld1g1n

da, tarihsel olarak ya9anm19 veya ya9anan krizleri, c;ev

rimleri c;ozUmlemek, nedensellik ili9kilerini kurmak, hat

ta belirli k1s1tlar altinda krizleri ongorUp, hazirlanmak 

olanakli.dir. tlstelik bunu, tezleri, hipotezler ve kriz ku

.ramlarini birbirleri ile c;arp19t1rarak, ortU9en kesitleri~ 

ni saptayarak yaratmak da olasidir. Ben bu kisa ve mUteva-



3 

zi c;alif}madan sonra, par excellence, tum ac;1klamalar1 ve di

namikleri ic;inde bar1nd1ran, kuramsal c;erc;evesi ampirik 

her geli9meyle dogrulanan bir kriz ve c;evrim kurami yara

tilabilecegini dU9UnmUyorum (gerekmez de); ama kuramlarin 

soyutlama dUzeylerini, analiz dUzlemlerini ve ana sorun

sallar1n1 bir kere ayr19t1r1nca, belli bir zamanda ve for

masyon ic;inde cereyan eden, ya da sinyallerini veren kri

zin (ya da resesyonun, ya da 19 c;evriminin dtif}en dalgasi

nin) hangi ekonomik yasalliklarla ortaya c;1kt1g1n1n kavra

nabilecegini ve bunun da iktisat kuram1n1n ic;inde yeniden 

Uretilebilecegini dU9UnUyorum. 

Ustelik kriz, her ne kadar benim de ic;ine dal

maktan kendimi al1koyamad1g1m saf iktisadi de91ikenlere, 

parametrelere ve fonksiyonlara yaslanan modellerle ac;imla

niyorsa da, ekonomi dUnyasinda donUp duran bir patolojik 

durumun ad~ degil:Krizin nedenleri ve uzanimlari, iktisa

di durumun tan1m1 degil. Krizin nedenleri ve uzanimlari, 

iktisadi olu9umlarla, bunlarin daha yogun ifadeleri hali

ne gelip politik, toplumsal, ideolojik, kUltUrel olanla

rin ic;ic;e gec;tigi bir yumaktir. Sadece ifisizlik ile 9ehir

lerdeki intihar oranlari arasindaki ucu Durkheim'a daya

nan istatistiksel ilif}kileri burada hatirlatmak yeterli

dir. Fakat ben bu c;ali§mada, bilinc;li olarak, 11 iktisad1n 11 

d191na c;ikmadim. Belki bu kendi ic;inde c;eli9kili bir ifa

de ama oyle. 

Krizi c;ozUmlerken, makro ekonomik dengesizlik, 
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hizlandiran prensibi, sermaye-kAr orani, azalan kAr hadle

ri saf iktisadi kategoriler olarak ancak birbirleri ile 

ili$ki ic;inde kullanildilar. tlginc;tir, 9evrim ve kriz 

tartifimalari anglo-amerikan iktisat dUnyasinda 60'11 yil

larda bUyUme teorisi ile ikame edilmi9ti. Daha sonra 

70'li yillara giderken i9 9evrimi tezleri daha geli9kin 

hale getirilmeye 9ali9ildi; "ekonomik dalgalanmalar" ter

minolojisi Amerika 'da National Bureau of Economic Rese

arch ekolU tarafindan tum 9evrimsel kriz sapt.amalari yeri

ne resmi bir tanim oldu. 

Keynezyen rUya biterken, hizlandiran, kapasite 

kullan1m oranlari denk bUtc;eden sapmalar, keynezyen tUke

tim fonksiyonu gozden dU~tU. Radikal iktisatc;i lar ise 

70'11 yillarin krizini hala 1929 bunal1m1ndan kalma teo

rik ref lekslerle, eksik-tUketimci kategorilerle ac;iklama

ya zorladilar kendilerini. 80'11 yillarda daha bUtUnlUk

lU, farkli kuramlar1n kategorilerini kendi 9er9evesi ic;i

ne almaktan daha az c;ekinen denemeler oldu. BugUn hangi 

kriz ve c;evrim kuraminin ele9tirisi ya da savunusu okun

sa, sonu, sozkonusu kuramin daha fazla geli9meye ihtiyac1 

oldugunu saptamakla bitiyor. 

Bundan sonraki b61Umlerde tarti$ma konusu ola

cak olan teorik varsayimlarin, kriz saiklerinin bir ol<;U

de ozel bir yonelimle tarti91ldig1 zemin, Bretton Woods 

sisteminin c;okU9U ile ba9layan kriz. Dolay1s1yla uc;suz bu

caksiz bir kriz~c;evrim kUlliyat1n1n son krizi ac;iklama ye-
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tenegi ta91yan yonleri mercek altina sUrUlecek. Cevrim ve 

kriz kuramlari ic;inden bir yol tutturmak gerekiyordu. Tin

bergen 'den Kalecki'ye radikal keynezyen c;evrim ve bUyUme 

kuramlar1 Keynesgil kriz tart19mas1n1n ic;ine belki emdiri

lebilirdi. Orne9in, Parrus•tan Von Gelderen'e, Kondrati

eff 'ten Schumpeter'e, Hayek'ten Attali'ye, kimisinin bir 

. kriz kurami ic;erdigi tart19mal1 olan tezleri bir bic;imde 

kategorize etmek gereklidir. 

Bir taraftan da Samuelson' dan Hi.cks 'e c;arpan 

analizine dayal1 modeli one c;ikarmak i9i klasik ya da key

nezyen makro ekonomi ile s1n1rlamak anlamina gelecekti. 

Kaldor Pasinetti kuram1 Casel-Kitckin-Woytinski ekolU ile 

ayn1 ba9l1k altinda toplanabilirdi. Laibman 1 1n modeli, 

Mensch' in teknolojik patika tezi ile kiyaslanabilirdi. 

Amin ve Lebowitz'in ortodoks azalan kar hadlerine dayal1 

c;ozUmlemesi, Koshimura 'nin zincirleme ·if laslar tezi ile. 

bagda91yordu. Kondratieff 'in fiyat c;evrimlerini, Amerikan 

Nat~onal Bureau of Research (Mitchell-Burns-Moore) ekono

mik dalgalanmalar1 olc;erken kullaniyordu. 

Ote yandan planlama tart19malar1 ile baglant1-

l1 olarak Rumyantsev-Ardeyev-Menshikov kriz ve c;evrim di

namikleriyle ilgilendiler. "Re9Ulasyon 11 ve "Birikimin Top

lumsal Yap1s1 11 · kuramlari, Marx' tan Varga' ya uzanan bir 

zincirin belki de gUncel halkalar1yd1. Maclaurin, yenilik

ler ve bulu9lar1 serilerle, c;evrim kuramina eklemlerken, 

Kydland ve Prescott' un 11 teknolojik 9oklar1na 11 onctillUk 
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ediyor sayi labilirdi, c;UnkU Prescott' da ( non-stationna

ire) duragan olmayan seriler kullaniyordu. Listeyi sonsu

za olmasi bile tek bir ki9inin ufkunun otesine uzatabili

riz; Kuznetz-Juglar egilimleri, Mensh, Dupriez, Heilbron

ner' in psikolojik kaygiya agirlik veren yakla9imlari, fi

nansal dalgalanmalarin teorikle9tiri.lmesi vs. 

Bir taraftan da kriz kuramlarini ampirik c;ali9-

malarla birarada gotUrmeyi bir zorunluluk olarak gormUyo

rum. Sorun, konjonktUrUn olc;UmUne gelip dayandiginda, pe

riyodlarin zaman araliklari sorunu devreye girdi. Teorik 

tarti9mayi c;evrimlerin geni9ligine degil, saiklerine da

yandirmak daha yararli olacakti. CUnkU aksi takdirde 

OPEC'in c;evrim c;ozUmlemesinin olc;Um sorunlari kadar da ak

tUel bir baeka sorun yoktu. Okun' un geli§tir.digi cari 

GSMH ile potansiyel GSMH f arkina dayali c;evrim kurami ol

dukc;a ilginc; ampirik veriler sunuyordu. 

Uzun donemli birikim ve c;evrimlerden kapiyi ac;

tigini zda da ta~tiemayi Annales uzun dalgalar ekolUne ka

dar uzatmak olasidir. 

Ben tum bu tarti9malara kar9in kriz ve c;evrim 

kuraminin 3 ana kanali oldugunu dU9UnUyorum. TUm kuramlar 

1 ) Walras 'in rekabetc;i genel dengesi 2 )-Marx' in birikim 

ve k!r hadleri dU9U9U analizi 3) Keynes•in gelir ve tale

be ili9kin kuraminin bir tanesinin teorik temeli Uzerinde 

yUkseliyordu. Bu durumda her bir kanal ic;in sec;meci ve ki~ 

yaslamali davranarak, en fazla temsil yetenegi ta9iyan ve 
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aktUel kriz ile ilifikilendirilebilecek modeller ve tezle

ri one c;;ikarmak gerekti. 

Azgeli9mi9 Ulkeler, merkezi planlama ile yone

tilen ekonomilerin ve dUnya pazar1n1n krizi tart19maya ka

t1 lmad1. Ozellikle tUrkc;;ede bl,llanan klasikle9mifi kaynak

lar, onemsiz olduklari ic;;in degil, sirf QU c;;al19man1n d1-

~1nda da kolayca eri9ilebildikleri ya da bilindikleri 

ic;;in fazla kullan1lmad1. tncelenen kuramlar da kuramsal 

ogeleri ve c;;erc;;eveleri zaten biliniyor varsayilarak tart1-

91ld1. 

tlerki sayfalarda 1970'lerde ba9layan kriz ne

oklasik, keynezyen ve marksist kriz ve c;;evrim kuramlarin

daki temel teorik tart19malar 191g1nda kiyaslanmi$ ve si

nanmaya c;;al1$ilm19t1r. Metinde atiflar yazi ic;;inde soyadi 

tarih ve gerekiyorsa sayfa sayisinin olu$turdugu bir for

mat ve en sondaki alinti listesinde kaynak belirtilerek 

kullanilan bir sistemle ele al1nm19t1r. 
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II. 1970'LER1N KRlzlNE TEORiK 
BIR BAKI~ tc;tN ANAHATLAR 

Neoklasik, keynezyen ekonornik dalgalanrna kurarn

lari, radikal kriz kurarnlari ile kar9ila9tirrnali bi9irnde 

incelernek, 80'lerin krizini kavrarnak i9in verirnli bir te

·orik zernin olu9turacaktir. 

Radikal ve ernek-deger yasasina dayali kriz 90-

zUmlernelerinde, krizin bir algilani91 da "sosyo-ekonornik 

sisternin yeniden Uretirni sUrecinde ternelli·ve <;ok yonlU 

tikanma" bic;imindedir (RRPE, 1978; 2-4). Kriz, birikirn sU-

recindeki bir kesintidir, yanl19 politikalarin ya da biri-

kirn slirecinin di91nda duran beklenrnedik faktorlerin yolac;-

tigi bir daralrna degil. Birikirn stirecindeki kesinti, Ure-

tirn ve dola9irn slirec;lerinin blittinlliglinlin sekteye ugrarnasi-

Krizleri, belli bir dUzenli ardi9ikl1k ta9idi-

g1 varsayilan i§ c;evrirnlerininalt noktalarindanayrik ola

rak tasarlarnak gerekiyor. Bu baglamda sozkonusu Uc; ekolde 

de c;evrirnler yerine "dalgalanrnalar"a atifta bulunrnayi ter-

cih eden iktisat91lar vardir. Batida "radikal" iktisatc;i

lar olarak grupland1r11anlar, anti-kapitalist perspektif

leriyle tutarli olarak genelde uzun donernli trendleri ve 

yapisal krizleri analizlerinin ana sorunsali haline geti

riyorlar. Keynezyen ve neoklasik iktisat91lara daha ziya

de kisa donernli c;evrirnleri incelernek dU9Uyor. Uzun donem-

li birikim sorunlarina dayali kriz kurarnlar1n1n, krizi 
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"di&;sal" fakt6rleri minimum dUzeyde ve bir sosyal-tarih

sel zeminde ele almasina kar&;1l1k, ana akim olarak makro 

ekonominin, resesyon ve depresyonlari, "iktisat di&;i "
1 

"di&;sal" yollarla "piyasa sisteminin" ge9ici zedelenleme

leri olarak ele almasi bir diger temel ayri teorik 91k1&; 

noktasi. 

1929 krizine degin, "say" Yasasinin $liphe kal

dirmaz hakimiyeti a~pirik dUZ?¥de bile dalgalanmalarin var

l1g1n1 g5z 5nUne almamak ic;in yeterli bir met.odolojik en

geli olu$turuyordu. 

Wesley Mitchell'ih teorikle&;tirmeden ozenle ka-

91narak saptad1g1 iktisadi faaliyetlerdeki ini9 ve 91k1$

lar 60' li yillarin ba91nda dalgalanmalari "dogaya ili9-

kin11 slire9lere baglayan teorilere evrildi (Haberler, 

1963). 

Boyo.k Depresyon, bir 6lc;:Ude Hayek' i ve tum 9a

p1na kar$in Schumpeter'i son tahlilde hUklimetlere iktisa

di ya$am1 dogal ak191na b1rakmalar1n1 tavsiye etmeye g5-

tUrdU. 1936 'da yazilan Genel Teori, Keynes• in yliksek i9siz

lik problemini salt ampirik bir problem olarak degil, te

oride de bir problem olarak tan1nmas1n1n belgesidir, tum 

katk1lar1n1n yan1s1ra. 

Keynes, kitab1n1n 22. b51UmUnde 9evrimleri tar

t1&;1rken 6zel harcamalara ve israrla yat1r1mc1n1n beklen

tilerinin sallant1l1 niteligine dikkat c;eker. Bu, eger 

bir keynezyen c;:evrim ve kriz kuramindan soz edilecekse, 
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onun ilksel bic;irnidir. Keynes'in, degi$ik ekolleri et

kilernesini ve ger9ekten sahip oldugu dU$UnUlebilecek kriz 

ve c;evrim kuram1n1n tart19mas1n1 daha ileriye birakarak, 

daha sonralar1, h1zland1r1c1n1n teknik rijiditesine ve 

onun c;ogal t1 lrn1 r;; etkisinden kaynaklanan ekonorniye ic;sel 

c;evrimlerin onemsendigini (Samuelson, 1939) soyleyebili

riz. 

60'11 y1llar1n sonu,krizin neoklasik c;ozUmleni-

$inin ya da bir ba9ka deyi9le, kriz olarak alg1lanmay191-

n1n, teorik ternellerinin gUc;lendigi y1llard1r, iktisadi 

dU9Unce tarihinde. Ternelde istikrarl1 bir piyasa mekaniz-

mas1nda $Oklar yoluyla dalgalanrnas1, "paras al 11 ya da 11 har

camalar11 $Oklar1 talep kayrnalari ile sorun yaratiyor. 

70 'lerde ise d19sal "arz $Oklar1 11 , hasat problernleri ve 

hatta gUne$ lekeleri gec;ici c;evrirn saikleri olarak neokla-

sik iktisat literatUrUne devroldular. 

1980'lerin ba91nda, Minsky (1982) parasal $Ok-

lar1 endojen bir saik olarak degerlendirerek, yat1r1mla-

rin dUzeyini, hatta a91r1-yat1r1rnlar1 refah dtizeyi ile 

ili9kilend,irdi. 

Ba9ka keynezyen iktisatc;1larda ise, ortak yon 

dalgalanma ve depresyonlari -$oklara veya onlara yetersiz 

uyumlara bagl1- piyasa ba9ar1s1zl1klar1na baglamak yonUn-

deydi. Post-Keynezyenler . "uygun mali ve parasal politika-
-;;... , ..• .a 

lar" bulma yonUndeki al19kanl1kla, son krizin en onemli 

gostergelerinden enflasyonu bile, gelir politikalat1, fi-
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yat ve Ucret kontrolleri ile dizginlenebilecek bir depres

yon boyutu olarak gordUler. 

Burada tekrar etmeye ve ayr1nt1land1rmaya ge

rek yok, fakat 1970'lerin stagflasyonunun keynezyen dep

resyon ve anti-depresyon (9evrirn ve kar91-9evrirn) kurami

na neoklasik bir darbe vurdurdugunu hatirlatmak gerekli

dir. Keynezyen kurama vurulan darbe, ayn1 zarnanda, i9siz

ligin giderek yUkselmesine kar91n, bir "dogal" i9sizlik 

haddi i le bir likte hUkUmet rnUdahales inden azade bir tarn 

istihdamdan hareket eden ekonorni anlay191n1n taraftar ka

zand1g1 bir rnornenti de i9aret ediyordu. Bu dururnda dalga

lanrnalar1n, hUktirnetlerin hatal1 ve yersiz mUdahaleleriyle 

ili9kilendirildigini san1r1m soylerneye gerek yok. 

Monetaristler, yukarida tasvir ettigirn c;:izgide 

ortaya 91kt1lar. Anderson ve Jordan (1968), para arzinda 

rneydana gelen degi9rnelerin parasal rnilli gelir Uzerinde 

kisa donernde onernli etkisinin oldugunu, ABO ekonornisini 

konu alan ara9t1rrnalar1nda kan1tlad1lar. AQ1klarnalar1 9u 

rninvalde idi; ~erkez bankasi, sabit bir oranda agir agir 

para arzini artirirken,ekonornik kurallarla yonlendirilrni9 

stratejilere ve asgarile9tirilmi9 hUkUrnet mUdahalelerine 

b1rak1lmal1yd1. !9 c;:evrimlerindeki alt noktalar ve depres

yonlar, rnerkez bankalar1n1n ekonomiyi kurallara uygun bi-

9irnde liberalize etrnernesinden kaynaklan1yord1. 

Arz-cephesi iktisat~1lar1~ Laffer, Wanniski, 

kendilerini stagf lasyonun ve9hesi ile ifade eden depres-
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yon, yUksek i$sizlik, dU$Uk Uretim, yUksek enflasyon s'ar

malini ekonominin prodUktif kapasitesinin kullan1m1n1n 

onUndeki engelleri sorgulayarak c;;ozmeyi dener. HUkUmet 

harcamalarindaki, vergi oranlarindaki ve toplam talepteki 

yUkseklikle baglant1land1rd1g1 gec;;ici depresyonlari, teo

ride toplam arz fonksiyonunu odagina alarak, verimlilik 

art1$1na onem vererek a$rnay1 onerir. Dikkat edildiginde 

saptanabilecegi gibi, yogun birikimin ( Uretimin daha Uret

ken tekniklerle gelifiitirilebildigi bir evrenin} .sorunlar1-

na bir yanit aray1$1d1r. 

Kanimca 70'li y1llar1n ikinci yar1s1ndan itiba

ren neoklasik ekolUn en parlak teorisyeni Lucas'dir. Eko

nomi, hliklimetin hatalarina ve yanli$ yonlendirmelerine 

kar$in, Ucretler ve fiyatlar hakkinda gec;;ici yanli$ enfor

masyon yUzUnden tam istihdam dengesi etraf inda kUc;;Uk sap

malar la dalgalanmaktadir (Lucas1'R519S8}. Bu belki de Say 

yasasinin restorasyonu olarak tan1mlanabilir. 

Ornegini verdigim neoklasik yakla91ma, daha 

"gerc;;ekc;;i" ele$tiriler de sozkonusuydu. R.Samuelson, bir 

noktada Hayek ve Mitchell ile c;;aki$arak, iii c;;evrimlerinin 

a$ag1 dogru egimlerini, patlama (boom) ve yUkseli$ evrele-

.rinde yarat1lan Ucret ve fiyat dengesizliklerine kar$1 pi

yasayi uyaran "ortadan kald1r1labilecegini iddia etmenin 

zararl1 oldugu", uyaric1 ~evrimler olarak belirledi C Samuel

son, 193J}. 

Radikal iktisatc;1lar1 kriz ve depresyonlar ko-
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nusunda digerlerinden ayri dU§Unmeye iten sorularin ba§ta 

geleni, krizin hem topluma ili§kin nedenleri hem de uza

nimlari oldugu ger9egi idi.·Toplumun belirli kategorileri 

digerlerinden daha farkli ve fazla etkileniyorlardi kriz

den. 

Radikal iktisat91lar i9erisinde emek-deger ya

sasini, deger kuramina zemin yapan iktisatc;i lar ya da 

Marx'in kriz kuramini herhangi bir yonden ele§tirip, ge

li9tirdiklerini dU§Unen iktisat91lar, zengin bir tarti§ma

nin taraflari olmu§lardir. 

Ka~ital'deki kriz dinamikleri radikal kriz ve 

· c;evrim kuramlarinin da nUanslarini ve giderek bagda§masi 

olduk9a zor ayr1l1klar1n1 da belirlemi9tir. Ayr1nt1l1 tar

t19may1 tekrar ileriye erteleyecek kisa bir kuramsal ge

zintiye 91kmakta yarar var. 

70 'li yillarin sonundaki krizin, kar hadleri

nin dU§me egilimine dayali ampirik gozlemleri, bu konuda 

Uretilmi9 ortodoks yasa ile bagda9t1ran c;al19malar, ozel

likle belirli teknik dUzeylerde, E.Wolff (1979) ve Weiss

kopf { 1979) 'dan geldi. Artik-deger Uretken emege bagli 

olarak hesaplaniyordu. 

Kar hadlerindeki dU9U9U ge>zlemlemek fazla zor 

degildi. Hatta klasik makro iktisatc;ilar da be>ylesi bir 

C>l9UtU ge>zden kac;irmadi lar. { Nordhaus; 1974 ) Fakat kAr 

hadlerindeki dU9U9U sermayenin organik bile9imi gibi teo

rik tahlil alanlari ile eklemleyen iktisatc;ilar tum makro 
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iktisatc;1lar1 kapsarniyordu. 

Kar hadlerini (Wolff) deger terirnleri ile he

saplayip, elde edilen oranlarnalari sosyal sisternin c;ozUrn

lernesi ic;in kullanirken,digerleri de veri elde edebildik

leri olc;Ude, kar hadlerini fiyat terirnleri ile Cister is

ternez kis1tl1 bir c;erc;eveye s1k1iarak) hesaplarnaya yonel

diler. Sozkonusu tart19rna ile baglant1l1 olarak Moseley, 

Webber ve Rigby Uretken olrnayan ernege odenen Ucreti kara 

eklediler, Sherman, Bowles, Reati ise bu tUrden Ucretleri 

turn Ucret rnaliyetlerinin bir parc;as1 olarak ele aldilar 

(RRPE). Organik kornpozisyonun yUkselrnesini a91r1 rnekani

zasyona baglayip, kar oraninin tarihsel ve toplurnsal ola

rak art191n1n s1n1rl1l1g1n1 gozonUne alarak kar hadleri

nin dU9U9UnU forrnUle etrnek bic;irnindeki .Kapital'e en sadik 

ac;iklarna ise A.Shaikh (1978)'den geldi. Bu teorik ac;ikla

rna ile baglant1l1 olarak birikirnin uzun donernde egilirnle

rini kriz ve c;evrirnsel kriz tart19rnas1n1n eksenine otur~ 

tan bir rnirasi (Alberro ve Persky; 1979) (Van Parijs; 

1980) (Laibrnan; 1982) (Hunt; 1983) regUlasyon ekolU (Agli

etta; 1976) de kisrnen sUrdUrdU. 

~evrirnsel kriz ile kAr hadleri arasindaki ili9-

kiyi teorik c;ozUrnlernesinde rnerkeze oturtan bir ba9ka ku

rarn da "kar s1k19rnas1 11 kurarn1d1r. Boddy ve Crotty 

(1975)'e gore emek gUcUnUn azl1g1ndan ve pazarlik gUcUn

den kaynaklanan kar haddinin c;evrirnsel dU9U9leri, · kar 

rnarjlar1n1 da daraltrni§tir. Ytiksek istihdama birikim sure-
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cinin uzun sure dayanamayacaginin bir onkabulU gereklidir 

bu kuram i9in. Goldstein ( 1985) kar s1k19mas1na dayal1 

bir 1$ 9evrimi kurgulayan formel bir model olu9turmu9tur. 

Bowles, Naples ve Reati (RRPE) bu c;ozUmlemeler.:i,. ampirik 

9al19malar1na teorik baz se9mi9lerdir. 

Sirada radikal kriz ve 9evrim kuramlar1n1 key

nezyen depresyon ve 9evrim'kuram1na en yakin yorumlayan

lar var. Weisskopf { 1978) • un iddia ettigi gibi bir ger~ek· 

le§me krizi de kar hadlerinin dU9mesiyle atba$1 gidebi

lir, fakat kapasite kullanim oranlar1n1 da dU9Urerek. Ger-

9ekle9me sorunsalina dayali kriz ve 9evrim kuramlari ag1r

l1g1 toplam talepteki tUketime vererek, eksik-tliketimci 

kurarnin kiyisina gelirler. Geni9leyen yeniden Uretirnin 

ulusal bir ekonomide karlarin tlimUnU gerc;ekletirecek bir 

sUrekliligi saglamas1 olanaksi zdi L\iksemburg' a gore 

(1986). Belli bir donernde Uretilen rnallarin degeri, degi9-

meyen sermaye, emek gUc\ine odenen Ucret ve kardan· olu9u

yorsa ve ilk iki kisim yenilenrne harcarnalari ve i99ilerin 

kazand1klar1n1n tUrnUnU tUketmeleri sonucu ger9ekle9iyor

sa, karin bir k1srn1n1n kapitalistlerin tUketimiyle ger9ek

le9tigi varsayilsa bile geriye kalan 11 birikrni9 kar"a denk 

degerler kimler tarafindan talep edilecekti? 

Bir diger eksik-tUketim kurarncisina gore ise 

(Sweezy; 1966), tUketirn mallarinin Uretim kapasitesinin, 

tUketim mallari talebine gore daha h1zl1 geni9lemesi yo

nUnde bir egilimdir krizi hazirlayan. Sherman (1979) ise 
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eksik-tUketirn kurarn1n1 genel bir 9evrirnsel kriz ku~am~nin 

analitik bir C>gesi haline getirir. Devine (1983) de yati

rimlarin tUketime ge>re h1zl1 bUyUrnesine dayal1 bir istik

rars1zl1k rnodeli geli$tirmi$tir. Eksik-tUketimci kriz ve 

9evrim kuramlar1n1n a<;1klay1c1l1k gUcUnU ve oturtuldugu 

baglamin onemini ornegin TUrkiye i9in 70'li y1llar1n orta

larina dogru tikanan "ithal ikameci" modelin tart1$mas1n1 

yaparken gUndeme getirmek mUmkUndUr. 

Marx ve Schumpeter, eger madalyonun bir yUzUne 

bakmakla yetinilirse kriz kuramc1lar1 arasinda katastro

fist (9okU$9U) teorisyenler olarak tan1mlanabilirler. Bu-

rada rekabet uyum degil, sUrtU$me ve y1k1c1 mUcadele geti-

rir, a$1r1 mekanizasyonu provoke ederek ger9ekle$me soru-

nunu reel olarak tart1$1l1r k1lar (Weeks; 1981, Shaikh; 

1982). Eksik-tUketimci kuram1 y1k1c1 bir rekabet paramet-

resi ile birlikte gUncielle$tiren iktisat91lard1r. 
tit 

Belki de yukarida soylenenler ile kar s1k1$ma-

s1" kuram1n1 ,'regUlasyon"ekolU. 'le.bUyUk ol9Ude tanimlar dU-

zeyinde kimi kriz gostergelerini, farkl1 soyutlama dUzey

lerini bir potada eritmeye Qali$an "birikimin toplumsal 

yap1lanmas1 11 kuramindan, bu sentetik olmaya 9al11;;an kuram-

dan ay1rmamak gerekiyor. Yine bir alt kategori olarak 

Monthly Review ekolUnUn sermayenin toplula9mas1 ve temer

kUzU egilimleri sonucu tekelci korporasyonun rolUne dik~ 

kat 9ektiklerini de kaydetmekte yarar gorUyorum. Baran ve 

Sweezy ( 1966} 1 nin 9al11;;mas1 monopolcU · sermayenin r.ekabe-
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tin ufkunu sert9e sinirlayarak yarattigi eksik-birikime, 

eksik-tUketim ve durgunluga gozleri ceviriyordu. 

U.A . 
1970'LER KRiziNtN OZGUL BOYUTLARI h;iN TEORiK CUJALAR 

Mali ve parasal sUre9lerin, yani Uretken olma-

yan sermayenin a91r1 Uretim ya da resesyon yaratici ozel-

liklerine ili9kin aciklamalari radikal ve marksist kriz 

Kriz sUrecinde mal dola91m1n1n ve uluslararas1 

ticaretiri talep ettiginin otesinde bir para ve kredi ge-

ni9lemesi son krizin kanimca ozgUl yanlar1n1 ortaya 91kar-

mada bize yard1mc1 olacaktir. Bir taraftan da kredi meka-

nizmalari geli9kin Ulkelerde birikim ve dola91m sUre9leri

ni daha kir1lgan kilmaktad1r. $5yle ki: Uzun donemde kar 

luk, krizi atlatmada ve birikimin tikanmas1n1 geciktirme-

de, kredi mekanizmas1n1n ve borsanin geli9kinligine gore 

bir rol oynuyor. Fakat daha bUyUk bir bor9la girilen bir 

resesyonun mali panik, borsa krizi, bor9 deflasyonu ile 

daha vahim bir krize donU9mesinin de potansiyelini besli

yor. Follin (RRPE, 1.c 2; 1986) ve ornegin Ttirkiye'deki 

TUS!AD (1989) ara~t1rmalar1 bor9lanma dinamikli krizi faz

lasiyla one~siyor. 

Kriz saiki elbette gelecekteki kArliliga donUk 

borsa spekUlasyonu ile Uretim sUreci arasindaki mUtekabi

liyetsiz ligi ve buna bagl1 f iktif sermayenin rolUnde ken-
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dini ac;iga vurmaktadir. Merkez bankas_1 1 nin para arz ve ta

lebini kontrol etme yetenegi bizzat monitaristler tarafin

dan sorgulanirken, radikal kriz kuramc1lar1n1n da banka 

sisteminin kredi yaratmasi, kredi piyasalar1n1n uluslara

ras1la9mas1, mali yenilikler, kredilerin ve borc;larin 

Uretken kullan1m1n1n kontrol edilme olanaklari hakkinda 

9Upheci olmalarinda 9a91r1lacak bir9ey olamaz. 

Keynezyen deneyden sonra son krizi ac;iklamak

ta, (ve pratikte yonetmekte) devletin mali politikasi sa

va9 sonrasindan itibaren ag1rl1g1n1 hissettiren bir etkin

lik kazandi. O'Connor' in The Fiscal Crisis of State ( 1973) adli 

c;al19mas1 geli9kin modern kapitalist devletlerin giderek 

bUyUyen ve yap1salla9an bUtc;e ac;1klar1ndan muzdarip olduk

lar1n1 one surer. O'Connor'a gore devletin, karl1l1g1 9Up

hesiz bir birikim slirecint te9vik etmekle, sistemin varo

lan kar ve Ucret yap1s1n1 me9rula9t1rmak arasindaki c;at19-

may1 goglislemek gibi zorlu bir i9levi vardir. Devletin ro

lUne ili9kin kimi saptamalan3a.da, ak19kan bir sermayenin, 

rekabet eden ulus-devletlerden olu9an bir dUnya pazarinda 

yokedilemeyen korumacilik k1s1tlar1 altinda yarattigi do

la91m zorluklarini i bir kenara kaydetmek gerekir. 

Dzellikle mali politikalar arac1l1g1 ile krizi 

hafifletmeye yonelik politikalarin ise 70'li yillarda 

uzun vadede negatif sonuc;larinin ag1rl1klar1n1n artt1g1 

gorUldU. Ozellikle ba9ka sektorlerle ve yat1r1mlarla reka

bete girme ozelligi f azla olmad1g1 i~in askersel yat1r1m 
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ve harcamalari artirmaya yonelik militer keynes9ilik eko

nomiye sava9, sava9a donUk tirmanma ya da kontrolsUzle9en 

enflasyon pahasina kriz a91S1 yapan bir rol oynuyordu. 

Uzun donemli krizleri degil, resesyonlari a9ik

lama kaygusu yeni-]{aldorcu "siyasal 19 c;;evrimleri" tezle

rinin dirilmesini de getirdi. BUyUk olc;;Ude ampirik veri

lerle beslenen bu tez ornegin ABD'de yUkseli9lerin ba9kan

l1k se9imlerini onceledigini ve resesyonlarin ise sec;;imle

ri takip ettigini, devletin .gC>reli ozerk faaliyetlerinin 

neredeyse c;;evrimleri belirledigini one sUrUyordu (Tufte; 

1978). 

Bir taraftan da 80 'li yillarin ba91ndaki c;;all.$

malar1 ile Rowthorn, Weisskopf, Rosenberg enflasyonu top

lam arz ve talebin fonksiyonlari olarak degil, gelirin 

Uretimi ve bolU9UmUnUn yapisal niteliklerine bagliyorlar

di Corn. Weisskopf; 198S). Kotz (1982) bu 9ozUmlemelere 

"oligopolcU korporasyonlarin" fiyat politikalarinin sozko

nusu c;;eli9kileri k1z19t1r1c1 rolUne dikkat c;;ekerek katki

da bulundu. Bu tezlerin temelleri Kalecki 'dedir ve tum .ra

dikal Keynezcileri etkilemi9tir. 

Yukarida sozUnU ettigimiz iktisatc;;ilar ayni za

manda hUkUmet politikalar:i.·nll1. giderek enf lasyonu, derin 

bir resesyonu ( orn. 1980-82) onlemekte ve tam istihdama 

yakla9mada, yap1sal enflasyonist ozellikler yUzUnden giderek 

acizle9tigini iddia ediyorlar. 

Daha once eksik-tUketimci kriz kuramina. yak1n 
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olarak tan1mlad1g1m1z Baran ve Sweezy ve Amerikan Monthly 
I 

Review ekolU Batili ekonomilerin tekelci yap1larin111kendi 

dinamiklerine terkedildiginde 1930'lardaki gibi bir dur-

gunluga dU9ecegi savini getirirler. Bu tez 11 kar91t onlem

lerle bir ol9Ude ve ge9ici olarak dizginlenen uzun donem-

li yapisal kriz" a9iklamalarinin bir varyasyonu sayilabi-

lir. 

Eksik tUketimci Sweezy-Tsuru modelinin afiiilm19 

bi9imiyle olu9turulan eksik-tUketim ve a~iri yatirima da-

yali sentetik modelin teorik arka planinda 9u var; II.DUn-

ya Sava91 sonrasinda potansiyel kar hadlerinin dU9me egi-

limi kar91t etkilerle dizginlenebilditi i9in 70'11 yilla-

ra dek sUren bir yUkselen uzun donemli dalga ya~aniyor. 

Mandel ( 1975} de benzeri kar91 t egilimlerden sozederek 

bir uzun dalga kurami in9a etmi9ti. Lipietz'e gore 

egilimler Uzerindeki baskisi dizginlenemedigi noktada ba9-

Bu noktada ~u yorumu yapmak olanakli gozUkU

yor; krizi yapisal, c;:evrimleri ise uzun dBnemli.bir egili-

me oturtmak sorunu ister istemez teknik, i~letmelerin mik-

ro. Uretimlerinden c;:ekip, toplumsal, tarihsel ve kurumsal 

yapilara bagh.yor. Ornekler mi? Mandel' in "ge<.; kapita-

lizm" kurami, regUlasyon ekolU, O'Connor'in "birikim kri-

zi" c;:ezUmlemesi ya da "birikimin toplumsal yapisi" ekolU. 

Bu kuramlar kendilerini genelde simgesel dinamiklere ay-
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ru;tirip, rnodellerle ifade etrnekte bir gereklilik gorrnU

yorlar. 

!lk kez Gordon (1978) tarafindan iktisat lite

ratUrUne sunulan "Social Structure of Accumulation" (BTY) 

ekolU, serrnaye sahibi ve i$c;i, ilkiyle $ehirlilier arasin

da bir rnutabakatin uzun donernde karl1l1k ko9ullar1na otu

ran bir birikirni saglad1g1 bic;:irnindeki ana teze ·aayani

yor. Fakat taraflar arasindaki bir 9at1§rna BTY 1 y1 sallan

t1l1 .k1l1p, kar hadlerini dU11rneye zorluyor. 

DUnya c;apindaki kururnsal sisternin c;:okUi;UnU ve 

sanayile9rneye dayali bir ic;: bar1$1n bozulrnas1n1 yapisal 

krizin asli saikleri arasinda saptayan tezler ise Brenner 

(1986) ve Cohen-Rogers (1983)'den geliyor. Yine Bretton-

Woods sisterninin 9okU9U ile serrnaye ka9191n1n rolUnU bir 

arada irdeleyen Bluestone ve Harrison (1982) 1 1 gozden ka

c;:i.rrnarnak gerek. 

BTY ekolUnden Gordon 70'lerin ve 80'ler ba$in

daki krizi "yeniden Uretken olrnayan" Cnonreproductive) 

bir c;evrirn olarak alg1l1yorlar, c;UnkU c;evrirnsel a9ag1 dog

ru sal1n1rnlar yat1r1rn istegi ve dU9en karl1lig1 restore 

etrniyorlar. Sorun, en azi.ndan ileri kapitalist ve kirni or

ta derecede geli$kin Ulkeler ic;in, gizli i$sizlige e9lik 

eden yUksek ernek rnaliyetlerinden de kaynaklaniyor. 

Ote yandan, rievine (1983) ic;in bir ~nceki gere

li refahi.n biriktirdigi fazla kapasite ve bore; daha sonra 

tiretken olrnayan bir dU9U9 ic;in saik oluyorlar. Bize Key-
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nes'i hat1rlat1yorlar. 

Kapital (1976) 9al19rnas1na dayal1 ortodoks 

kriz kurarnlar1n1n ekonornik sUrec;:lere ili9kin soyutlarna dU

zeyini yetersiz ve ekonornist bulan bir diger ekol ise 

.Fransa'dan geldi. Aglietta (1976), Lipietz (1986) ve Bo

yer (1984), birikirnin belirli "dUzenlerne bic;irnlerine" te

kablil eden "birikirn rejirnleri"nin sozkonusu rnUtekabiliyet 

bozulunca, krize girdigine dayali bir kriz c;ozUrnlernesi ge

li9tirdiler. 

O'Connor (1984, 56) ise modern krizin, toplurn

sal 9at19rnalar1n Csermayenin 4. ve 5. dongUsilnde), tUke

tirn sUreci ve devletc;e serrnaye birikirninin garantilenmesi 

a9amas1nda vUcut bularak tarihsel krizlerden ayr1ld1g1n1 

vurguluyor. 

O'Connor ve regUlasyon ekolU, ortodoks kriz ku

rarn1n1n teorik tahlil arac;lar1n1 (serrnayenin organik bile-

9irni, kar hadlerinin dll9me egilimi, artik-deger oranla

ri), ekonomi d191 kururnsalliklarla birle9tirerek bir kriz 

kurarni yaratrnaya c;abaliyorlar. 

Keynezyen !Jernalarin terki "i9 c;:evrimi" kurarnc1-

lar1 arasinda bir metodolojik tarti$rna yaratti. Bir tar

t19rnadan post-keynezyen Qevrim Q~ZUmlemeleri·ile birlikte 

bir diger uc;ta, neoklasik teoriden "tehlikesiz bir saprna" 

olarak tarif edebilecegim "gerc;ek 1$ c;evrirnleri" (real bu

siness cycles) RBC kurami tUredi. RBC kurarn1, dU9U9 egili

rninin ac;:iklanrnasinda ag1rl1g1 genelde, Uretim faktorleri-

*-
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nin dogal kullanim oranlarina bagli bir potansiyel Uretim 

dUzeyinden sapmalara verdi. Gabisch (1987)'in c;al19malar1 

bu postula ile yola c;ikarak sentetik bir c;evrim kurami ge

li9tirme iddiasi ta91yordu. 11 Ekonomik analizde ampirisiz

min dorugu 11 olarak ayr19t1r1labilecek model kurma c;:abala

ri, Nelson ve Plosser (198~) 1 i, konjonktUrel iktisadi ak

tivitesi dalgalanma gosteren, makro ekonomik seriler kul

lanmaya itti. RBC kurami, Kydland ve Prescott•un (1982), 

Long ve Plosser (1983) ve tekrar Prescott•un (1986), Dant

hine {1988) ve Mc Callum•un (1988) modelleri ile neokla

sik bUyUme teorilerinin teorik gediklerini, ekonometrik 

modeller le ve duroa§"!ln olmayan ( non-stationnaire) makro eko

nomik seriler kullanarak doldurma misyonunu yerine getir

meye c;:al19t1lar. Giderek cari GSMH ile potansiyel GSMH 

arasindaki goreli sapmaya dayali konjonktUr c;:ozUmlemele

ri, 83 'den itibaren literature yerle9ti. 70 1 li yillarin 

dU9en uzun dalgasindan yukari dogru bir silkini9in haber

cisi saymak olasi mi, bu tezleri? 
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m. KEYNES, KR1Z VE ts ~EVR1MLER1 
Keynes'in bir kriz kuramc1s1 oldugu belki tar

t19rnalad1r fakat bir kriz konjonktUrU kurarnc1s1 oldugu ke

sindir .Genel Teori'nin 22. bolUrnUnde (Keyne~ 1964) teorik 

anlarni hie; de 1929 krizi ile s1n1rland1r1larnayacak bir is

tikrars1zl1k ve c;evrirn teorisini in9a ederken, kar beklen

tilerinin bir belirsizlige sUrUklenmesini one c;ikara

rak, iktisadi davran191 c;ok kesin tan1rnlanrn19 kisitlara ta

bi optirnalle9tirici ajanlarin dengeye yonelrnelerine daya

nan neo-klasik kurarnin onUne ge9rni9tir. Keynes' in neo-kla

sik kurarna UstUnlUgU ise kendi kis1tlar1n1 yaratrn19t1r. 

Keza onun c;evrirnsel kriz egilirnlerinin analizi, yat1r1rnla

r1n cari karl1l1g1n1n belirleyicilerini pek sorgularnaz. 

Bir diger deyi9le kar beklentilerinin kayrnas1n1 one c;ika

ran tarihsel/niteliksel analizini, Uretirn ve bolU9Urn sU

rec;lerinin karakteristikleri ve c;at19rnalar1 ile bUtUnle-

rnez. 

Ba9lang1c;ta 9u soylenrnelidir ki' Genel Teori I de 

c;evrirn, serrnayenin rnarjinal etkinligindeki dalgalanrnalara 

bagli tan1rnlan1r. Cevrirn c;ozUrnlernesinde sadece bir ytikse

li9 ve dU9U9 degil, zaman aral1~1nda da belli bir dUzenli

lik oldugu saptarnasi yeralir .Genel Teori' nin genel krizi ta

n1rnlad1g1 satirlar !jii5yledir; "ani ve !jiiiddetli bir a!jiiagi 

dogru egilirnin yukariya dogru olani ikarne etrnesi." (Key

nes; 1964, 314) Krizi faiz haddinin ani yUkselrne egilirni

ne degil, s.m.e.'deki ani dU$U9e baglarnanin ac;1klay1c1l1k 
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gUcUnU art1rd1g1n1 iddia eder~en, o, faiz haddi yUkseli9i 

dahil genel yUkseli9i ve hatta patlamayi (boom) optimist 

beklentilerin bir fonksiyonu olarak tasarlar. tleride go

rUlecegi gibi bu egilim de uzun donemde dU9er. 

Ote yandan "tUketim egilimine e§lik etmeyen 

herhangi bir yatir1m dalgalanmasi, istihdamdaki bir dalga

lanma ile sonuc;:lanir." (Keynes; 1964, 315) Bu yonUyle Key

nes, krizi Uretim sUrecine dahil olmayan i9gUcUnUn genel 

i9gUcUne oraniyla birlikte dU9Unen 70'11 yillar post-key

nescilerine teorik oncUller sunmu9 olur. 

Cevrimin dU9en egiminin sozkonusu kuramsal c;:er-

9evede s.m.e. 1 nin dU9U9U ile belirlendigini vurguladiktan 

sonra buna biraz daha yakindan bakmal1; sermayenin marji

nal etkinligi, burada bir ozgUnlUk olarak, sadece sermaye 

mallarinin nedreti ya da bolluguna ve sermaye mallar1n1n 

cari Uretim maliyetlerine degil, bu mallarin gelecek getirisi 

hakkindaki beklentilere de bagl1d1r. "Sermayenin marjinal 

etkinligi oylesine dU9ebilir ki faiz hadc;ii ne kadar dU9-

mU9 olursa olsun yat1r1mlar1 felc;: eden durgunluk a§ila

maz." (Keynes; 1964, 163) Bu tezlerle baglantili olarak 

Keynes, kriz sirasinda cari qelirin dU9mesini degil, tingti· 

. riisel yatinmlann dU9mesini kriz olc;:UtU olarak gC>rUyor. Bunu 

da onceleyen bir sUre9te, bir kriz saiki olarak, eger Ure

tim yap1ld1g1 evrede Uretim maliyetlerinin yUksek oldugu

na dair bir kani varsa bu da sermayenin marjinal etkinli

ginin dU9mesi i9in yeterli bir neden. Sonu9, Uretken ser-
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mayede bir azalma ve yat1r1ms1zl1k noktas1d1r. 

c;evrimsel krize girilirken stoklard.aki degifjik-,. 

lik ilk evrede yeni yat1r1mlardan h1zl1 i9lemeye ba9l1-

yor. !kinci evrede, stok degi9ikligi, yeni yat1r1mlar1 

kar91l1yor ve 9evrimsel krizin dip noktasinda ise, yeni 

yat1r1mlar1n durdugu, sadece stok degi9ikliginin ya$andi-

, g1 bir an sozkonusu. Sermayenin marjinal etkinligindeki 

bir dU9U9 tUketim egilimini de negatif yonde etkiliyor, 

. c;UnkU hisse senetlerinin piyasa degerlerinde de bir dU9U-

9U beraberinde getiriyor; bu ozellikle stoklama egilimle

ri gU9lU toplumsal kesitler i9in daha belirgindir. 

Keynes gUc;lti ampirisist sezgileri ile teorik 

yarat1c1 l1g1n1 birle9tirmeye yonelmi9 bir iktisatc;1d1r. 

t9te belki bu noktada, geni9 orgUtlenmi$ piyasalarda dal

galanmalarin etkisinin daha derin oldgunu one sUrmesi de 

dogald1r. Bununla tutarl1 olarak dalaisser-faire ko9ullar1.n

da, istihdam1n da bUyUk dalgalanmalarla istikrars1zla9ma

s1n1 engellemenin {cari yat1r1m hacmi ozel ellerde belir

lendik9e) olanakl1 olmad1g1na dair bir yarg1ya variyor 

(Keynes; 1964, 320). 

Eksik-tUketimci kuram1n Uzerine 9ektigi ele9ti~ 

rileri haketmesi bir yana, Keynes'in kendisinden once ge

len okullarla ne denli ayr19t1g1 da c;evrim ve kriz kuram1 

sozkonusu oldugunda en azindan tart191lan bir temadir. To

parlarsak, yat1r1mlar1n plans1zl1g1 ve kontrolsUzlUgU, 

sermayenin rnarjinal etkinliginin bireylerin elinde belir-
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lenerek muglakla§tigi noktalarina dikkatleri c;eken Key

nes, "uzun vadede f aiz haddinin belli bir konvansiyonel 

dllzeyin altina dll§meyecegini ongoren okullarla" kendisi

nin sadece, onlari 11 yUkseltilmi9 yatirimdan elde edilebi

lecek toplumsal avantajlarin oldugu bir durumda tUketimin 

artir1 lmas1na gerekenden az vurgu yapmakla ele9tirerek11 

ayr1ld1g1n1 kendisi soylemektedir (Keynes; 1964, 325). 

Bu noktada tamamlay1c1 bir bilgiyi de atlamak 

istemiyorum; Keynes, Jevons'J,.n tarimsal dalgalanmalara 

ili§kin ac;1klamas1n1n gllcllnU teslim ediyor. Konumuz ac;i

sindan bunun onemi ~urada; yUksek UrUn c;iftc;ilerin geliri

ni artirmakla birlikte diger sektorlere gelir-harcama 9ek

linde yans1m1yor. Fazla UrUn cari yatirimlardaki art19a 

kanalize oluyor. Bu gelir akimi tezinin keynesgil ticaret 

c;evrimine bir model olu9turmad1g1n1 da vurgulamak gerek

li. (Keynes; 1964, 330) 

Keynes' in periyodik dalgalanmalara ili9kin 

ac;1klamas1n1 fiirndi 3 tema c;evresinde · toparlayabiliriz: 

( 1 ) Belirsizlik· ic;indeki yat1r1;mc1 davran1111. ( 2) Sermaye

nin marjinal etkinliginin "objektif" ve "spekUlatif" bo

yutlari arasindaki ayr1l1g1 yansitan yat1r1m dalgalanmala

ri. (3) Ekonomik yenilenmenin belirleyicileri (Burkett ve 

Wohar; 1987, 40). 

Keynes c;evrimsel kriz tart19mas1n1 yUrUttUgU 

kitabinin 22 .b61Umllnde risk ile belirsizlik arasinda bir ay

rim gozetir. "Risk ic;inde optimalite" arayi~n.ndan farkl1 
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olarak, uzun vadeli beklentilerin tersine.donme olas1l1g1-

na verilen payi one 9ikarir. Eger yatirimci davrani91 be

lirsizlik i9inde hayata ge9iyorsa, sermayenin marjinal et

kinligi hem ongorUsel (prospective) bir kazanci, hem de 

bu ~azancin elle tutulabilir bir muhasebesinin yapilabile

cegine dair gUveni yansitabilir. Boylelikle 9evrimsel kri

zin a9iklanmasina bir kavramsal ayri!jtirma ile giri9ilir; 

objektif ve spekiilatif SME cetvelleri. Sermayenin obje~tif mar

jinal etkinligi temel getiri hadlerini yansi tirken, serma

yenin spektilatif marjinal etkinligi piyasadaki kisa vade

li, 9ogunlugun fikrinin bir ongorUsUne dayanir. Bir tica

ret 9evrimin daralma evresinde, sermayenin objektif ve 

spekUlatif marjinal etkinlikleri iraksayarak krizi derin

le!jtirirler. 

Durgunlugun derinligine ve yenilenmenin haz1r

lanmas1na (ya da gecikmesine) dair 5 temel faktortin varli

gindan sozedilebilir: 

·1) Ekonomiyi depresyona iten !jokun bUyUklUgU, 

spekUlatif SME'yi dU!iUk dUzeyinde tutacak bir karamsarlik

la dogru orantilidir (Keynes; 1964, 317). 

2) Teknolojik degii;;imin uygulaniml. ve sermaye 

mallar1n1n dayan1kl1l1g1 krizden 91k1~1n h1z1n1 belirler 

(Keynes; 1964, 318). 

3) Durgunlugun sUrekliliginde, nlifus art191 

(talep arac1l1g1 ile) bir diger objektif faktordUr (Key

nes; 1964, 318). 
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4) Eldeki mal stoklar1n1n hac°mi ve elde tutul

ma maliyetleri (Keynes; 1964, 318). 

5) SpekUlatif ve mali sermayenin, tahvil sat19-

lar1 yoluyla, Uretken sermayenin degersizle9me riskini ar

t1rmas1 (Keynes; 1964, 340). 

III.A KEYNEZYEN KRiz KURAMININ ELE~TiRiLERE ~I DAYA

NIKLILI(;I 

Keynes'in dinamik belirsizlik Uzerine temellen

dirdigi c;eviimsel kriz ac;1klamas1 dengesizlik durumunda 

sec;i9ci davran19lar1 temel alan kuramlara (Clower ve Lei

jonhufvud) bir kar91tl1g1 temsil eder. Neoklasik dengesiz

lik yakla91m1nda ise bilindigi gibi sadece f iyat sertlik

leri ve mUkemmel olmayan enformasyon taraf indan biraz or

selenmi9 ve c;ok ayr1nt1l1 tan1mlanm19 kisitlara konu olan 

bireysel optima aray191n1n rasyonel amillerle kazanimi 

sozkonusudur. Bu da Keynes'in istikrarli bir denge etra

finda optimizasyoncu aray1c1lardan olu9un amilleri, Uste

lik pozitif muamele maliyetlerinin (enformasyon maliyetle

ri dahil) oldugu bir ekonomiyi, gerc;ekc;i bulmasi ile ac;ik

c;a c;eli9ir. 

:tkincisi, 22.b~lUmUn makroekonomisi, tarihsel 

boyutu olan b.ir iktisadi kriz modelini benimsetmeye c;al1-

91r c;UnkU "takvim zaman1n1n otesinde" belirli f aktorlerin 

de<;Ji9ik evreleri karakterize etmelerine dayali, 9imdiki 

yapilanmanin gec;mi9 yap1lanmadan evrildigini gozardi etme-
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yen bir ekonomik evrimi de gozetir (Robinson; 1974, 8). 

Yukaridaki ayrim Robinson'in vurgulamas1yd1. 

Burkett ve Wohar'in iddialari ise Keynes'in ekonomik kriz 

slirecini dinamik ve kUmUlatif bir sUrec; olarak sergileme

siyle, kesin, statik neoklasik IS-LM analizinin pek uyu9-

mad1klar1 yolunda (Burkett, Wohar; 44). Yani, spekUlatif 

SME'deki dU9U9, tUketim harcamalarini azaltarak ve likidi

te tercihini yUkselterek faiz hadlerini (yat1r1mlar1n dU-

9U9U ile) yukari iten bir mali sagl1ks1zla9ma ve stok fi~ 

yatlarindaki art19 ile kolkola gidiyor. 

Kapitalist krize ili9kin keynezyen 9evrimsel 

kriz kuraminin sahip oldugu gerc;ekc;iligin sinirlari ise 

yat1r1mlar1n karl1l1g1ni belirleyen yapisal ozelliklerin 

ac;1mlanmad1g1 noktada ba9l1yor. Burkett ve Wohar'a gore 

bu oldukc;a hayati, 9UnkU bu 9evrimsel kriz kurarn1, serrna

yenin objektif rnarjinal etkinligindeki 9evrirnsel hareket

leri zorlayan Uretirn ve serrnaye birikirninin analizinin 

yoklugu ile sakatlaniyor. Bu duruinda geriye yat1r1rnlar1n, 

sadece yat1r1mc1lar1n 9evrim oncesi beklenti hatalari ile 

krize dogru yol aldigini ve objektif SME'deki 9evrirnsel 

hareketlerin yatirimlardaki spekUlatif degi$ikliklere bag-

11 oldugunu kabullenmek kaliyor. SUrekli dalgalanan tah

vil piyasalarinda mali sermaye istikrarsiz fakat olaganUs

tU bireysel k!rlar saglarken, istihdam ve gelir dUzeyini 

orant1s1z olarak etkilemektedir. Sanayi yat1r1rnlar1n1n is

tikrari bu spekUlatif kazan9larla zedelenmektedir. 
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Genel Teori 'deki bic;imsel bir denge modeli, yeter

siz toplam taleple korUklenen bir kriz olas1l1g1 ile teh

likeye giriyordu. Ortada §oylesi bir model vardir; kisa 

donemde (yani, sabit teknoloji ve emek gUcU, sabit dona

nim ve yerle9im) c1kt1 toplam talebe e9ittir ki onu da tu

ketim ve yat1r1m olu9turur. TUketim, bu modelde toplam ge-

. lirin (daha az olc;ekte faiz haddinin, mali ve mali olma

yan servetin) bir fonksiyonu olarak, yat1r1m da sermaye

nin spekUlatif marjinal etkinligince belirlenmi~ olarak 

ele al1n1r. Bu modeli kullanarak Keynes (1964, BolUm 18) 

denge gelirin gayr1 iradi i9sizlik ile bagda9abilecegini 

gosterir. 

Kalecki, Genel Teori'yi Cc.;;:agda9 krizin sorunlar1-

n1 bir kenarda tutalim) gozden gecirirken yukarida tanim

lanan kisa vadeli dengenin istikrarinin, (diyelim ki ser

mayenin spekUlatif marjinal etkinligindeki d19sal bir de

gi9iklik sayesinae} yat1r1mlardaki ilk degi9ikligi gecik

tiren, sermayenin objektif marjinal etkinliginde kar91 

yonde bir degi9ikligin varl1g1 ko9ulunda olanakl1 olacag1-

n1 vurguluyor. Oysa Keynes'e gore kisa donemli istikrar, 

sermaye mallar1n1n f iyatlarindaki bir degi9iklikle kar§1-

lan1yordu. (Keynes; 1964, 248) 

Kalecki'nin itirazi ise, yat1r1mlar1n ilk arti-

91 ile motive olan, krizi onceleyen, ekonornik geni9leme

nin sadece sermaye mallar1n1n fiyatlar1n1 degil, tum sek

torlerdeki genel fiyat seviyesini yukari dogru zorlayaca-
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gi dU9Uncesi idi. 

Kalecki 'den ger9ekte s<:lzU Sardoni 'ye getirmek 

i9in bahsettik. Sardoni 80'11 yillarin ikinci yarisinda, 

Keynes'in kisa vadeli istihdam ve Uretim dengesinin istik

rar1n1, teorik aQidan kurrnakta zorlan1ld1g1n1 soylUyor, 

bUyUk ol9Ude Kalecki'den ilharn alarak. Bu Keynes'e neokla

sik iktisat91lar tarafindan yoneltilen i9sizlik, durgun

luk ve enflasyonun (stagflasyon) biraradal1g1n1 ac-;1klaya

rnama ele9tirisinden ba9ka, Cacaba Keynes stagflasyonu ne

den ac-;iklarnak zorunda olsun?), kriz baglaminda yoneltilen 

en 9arp1c1 ele9tiridir. Sardoni (1986, 435) 1unu one su

rer; yatirimlardaki ve Uretimdeki bir art19 "reel Ucret 

hadlerindeki dU9U9e ve klrlarin art191na" neden olan ge

nel fiyat dUzeyi art191 dogurur. ~evrimsel kriz mekanizrna

si ise 9oyle i9ler; sermayenin objektif marjinal etkinli

gindeki art19 serrnayenin spekUlatif marjinal etkinliginde

ki yukari dogru bask1y1 odUnler, dolayisiyla yat1r1mlar1 

da ••• 

Bu dururnda, keyriezyen istikrar, ancak serrnaye 

rnallar1n1n arz esnekligi tUketirn rnallar1n1nkinden daha az 

oldugu ol9Ude ge9erlidir. Kisa donern i9iri ge9erli bu var

sayirni, uzun Uretirn vadesi, donanirn ve yerle$1rn ko$ullar1-

na sahip kirni sektorler ic-;in dU9UndUgUmUzde de 9evrimsel 

krizin neden kimi sektorlerden ba9lad1g1na dair ipu9lar1 

elde ederiz. 

Bir taraftan da Burkett ve Wohar, Sardoni'nin 
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att1g1 okun, Ucretler ile objektif ve subjektif SME ara

sindaki karma91k ili9kiyi gBzardi ettigi i9in, hedef ini 

bulmadi.gini iddia ederler. (Burkett, Wohar; 1987, 46) Ke

za reel Ucretlerdeki bir dU9Ui mutlaka sermayenin spekUla

tif marjinal etkinligindeki bir dU9U9U gerektirmez, 9UnkU 

i9veren gelecekte reel Ucretlerde daha bUyUk bir dU9U9U 

ongorUyorsa, daha sonra degil o anda yatirim yapmanin fir

sat maliyeti artar. Bu spekUlatif SME'nin dUimesi i9in bi

le bir neden olabilir. 

111.B KEYNES VE 1970'LER KRizi 

Keynes'in krizi aQiklamaya yonelik metodoloji

sinin 70'li yillarin krizine uygulanmasi bir9ok sorun do

guruyor. 70'li y1llar1n krizini, keynezyen metodolojiye 

sadakatle 9oyle aQiklamak gerekli; 60'11 yillarda, "ai1-

r1-yat1r1m o denli yUksek bir dllzeydeydi ki, sonraki yil

larin getirisinin hi9bir zaman bunu kar~ilayacak denli 

9ok olamayacagina yonelik beklentiler, krizi uyarm19t1" 

(Keynes; 1964, 323). Faiz haddinin yUkselmesi ise giderek 

eksik-yatirim ve talep yetersizligine bagli eksik-tUketim 

ko9ullar1n1 yayg1nla9t1r1r. (Keynes; 1964, 3"2'4) c;evrimsel 

krizin yukaridaki a91klamas1, eksik-tUketimci kuramin, 

durgunluk-i~sizlik ve enf lasyonun biraradal1g1 ile karak

terize olan 70'11 yillarin krizini aQiklama~ i9in i9erdi

gi kisitlara yonelik ele~tirilerin hizli fiyat art19lar1 

ve durgunluOun biraradal101na ili9kin yonlerini haketmek-
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tedir. 

B1rakal1m 1930 1 lar1, 1970'ler ic;in tart19t1g1-

m1zda ozellikle geli9kin kapitalist Ulkeler ic;in, !span

ya, !talya ve hatta Fransa gibi tar1msal Uretimin ha la 

ag1rl1kl1 oldugu Ulkeler ic;in, daha az gec;erli olmakla 

birlikte, tarimsal dalgalanmalarin kriz saikleri a91S1n

dan onemsizle9tigini saptamak gerek. 11Azgeli9mi9 11 olarak 

tanimlanan Ulkelerden ve kimi planli ekonomilerden soze

derken de tar1msal dalgalanmalar1n1n kontrol edilebilir

liklerinin artt1g1n1 da gozardi etmemeli. CUnkU tarimsal 

91kt1n1n giderek kullan1lan teknoloji ve metodlarin bir 

fonksiyonu oldugunu, Ustelik bunun en rahat ithal edilen 

teknoloji tUrli oldugunu 70'lerin krizini c;ozUmlerken bir 

kenara yazmal1y1z. Keza bugUn de (Keynes'in de vurgulad1-

g1 gibi) cari yatirim haddinin belirlenmesinde hem tarim

sal hem de madeni hammadde stoklarindaki degi9imlerin oy

nad1g1 rol hala onemli. 

Keynezyen 9evrimsel kriz kuram1n1 daha da ya

kindan mercek altina sUrdUgUmUzde, kriz a91klamas1n1n 

70'ler krizi 19in yorum gUcUnU ol9ecek ol9Utleri elde ede

riz. Cari karlilik ile wnulan karlilik arasindaki c;ev

rim-C>ncesi 1raksamalar, bu kriz iktisatc;:i.sinca, kapita

list mali piyasalar1n geli,kinlik dUzeyine gore giri,imci

lerle yat1r1mc1lar1n yapisal ayri9mi9liklar1 ile birle9en 

kar beklentilerinin uzun vadede hasaplanamazl1g1na bagl1 

idi. Modern tahvil mUbadelelerinde, sermayenin spekUlatif 
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marjinal etkinligindeki arti9lar, ivedi karlara yonelen 

yatirimcilarin gUdUleriyle de vucud buluyordu. 

Ustelik bu karlari gozetme sUreci, cari kar 

oranlarini gozonUne almakla degil, once hisse senetleri 

satin alip daha sonra bunlarin fiyatlar1 ba9ka spekUlator

lerin satin almas1yla yUkselince bunlari satma mekanizma

si araciligiyla da i9liyor. Uzun donemli karlil1ga ili9-

kin, yine Genel Teori 'de (Keynes; 136} donanim ve yerle9im 

toplam stoklarinin ol9egi ile baglantili olarak, uzun do

nemde yatirimlar1n cari karlilig1nin negatif bir fonksiyo

nel egim ta91d1gi vurgulanir. !9te yillar sonra kar hadle

rinin egilimsel dU9U9 yasas1. Elbette emek-deger yasasina 

bagl1 olarak degil, daha farkl1 tan1mlan1r sermayenin ob

jektif marjinal etkinligi ile sermaye stogu aras1ndaki ne

gatif ili9ki; s1n1rl1 bir i9gUcU arz1 ko9ullar1nda serma

yenin azalan getirisi ••• (Burkett ve Wohar; 1987} 

Cevrimsel bir baglamda, yukar1da ac;1mlamaya 9a

l19tig1m1z yakla91ma gore, bir yat1r1m patlamas1n1n, uzun 

vadede, emek talebi ve toplam sermaye stogu Uzerindeki po

zitif etkisi dolay1m1yla/ sermayenin objektif marjinal et

kinliginde dU9U9e yola9mas1 beklenir. Tersinden dU9UnUr

sek, bir yat1r1m 9okU9UnU i9eren kriz ya da daha kisa do

nemli bir depresyon da, toplam sermaye stogunun dU9U9Une 

zemin haz1rlard1. Sonu9: !9siz emekgUcU arz1n1n art191 ve 

sonradan sermayenin objektif marjinal etkinliginde art19. 

Fakat Garegnani (1983; 23-24} Keynes'in tezine 
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bir teorik rezerv getirdi ki bu rezerv 70'11 yillarin ge~ 

li9kin kapitalist Ulkele!ini sarsan krizin kirni karakte

ristiklerini de gozonUne aliyordu. Ele9tiriciye gore Key

ries' in yUkseli9 ve kriz mekanizrnasinda -yat1r1rn patlama

si, objektif SME'de dU9U9, artan bir serrnaye stoguna aza

lan getiri ve :aonanirn ile kapasitenin. tarn kullan1rn1nin 

varsayilrnasi-, serrnayenin yogunla9rnas1 ve rnerkezile9rnesi 

bir<;ok f irrnaya baz1 sektorlerde piyasayi kontrol etrne gU

cU verdigi i<;in, azalan getiri argUrnani ge9ersizle9rni9 ve 

Ucret rnUcadeleleri objektif SME'nin olu9rnas1nda belirleyi

cilik kazandigi i<;in, a91klay1c1l1k gUcU zayif larnaktadir. 

Kalecki ( 19i2.-> ise Keynes' in yUkseli9 olarak 

tanirnladigi sUrecin gerc;ekte bir kis1r dongU oldugunu sa

vunurken, buna reel licretlerin dil9li9ilnlin kapasite kullan1-

rn1nda bir azalrnaya ve objektif SME 'de bir di19U9e neden 

olacagini -azalangetiri sozkonusu olrnasa bile- gerekc;e 

gosterir. 

111.C KEYNEZ'YEN ~EVRiM VE UCRETLER 

Bir dig~r Keynes ele9tiricisi Devine (1983) 

ise, dikkatleri i99ilerin Ucret rnUcadelelerinin sonu9lar1~ 

na <;eker. !$te tarn da bu noktada ·sol-keynezyen bir kriz 

c;ozUrnlernesi ile "kar s1k19rnas1" dayal1 rnarksist kriz c;o

zUrnlernesi aras1ndaki c;izgi belirsizle~iverir. ~UnkU eger 

i~<;iler tarn kapasite kullan1rn1na u1a,1ld1g1 bir noktaya 

kadar, daha yUksek Ucret i<;in rnUcadelelerini slirdUrUrler-
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se, bunun da otesindeki Ucret art19lar1 ile yat1r1mlar1n 

k!rl1l1Q1n~ dU9UrUrler her iki teze gore de. 

Keynes, tekrar hatirlatmakta fayda var, kapita

list birikimin t1kanmas1n1h doktorluQuna soyunmu9tu, ve 

birikim sUrecinin, yat1r1mlar1n istikrarl1 art191n1n onU

ne 91kan enqelleri, kimisi kendi i9inde bulunduOu konjonk

tUre uyqun, kimisi de sUreklilik arzeder bi9imde tanimla

maya 9al19t1. 

Ozellikle post-keynezyen iktisat91 lar1n Ucret 

yap1s1 ile yat1r1mlar1n ve ekonominin kendini yeniden Ure

tebilmesi arasinda kurduklari baQlar da biraz yakindan ba

kanlara "birikim rejimi" ya da "birikimin toplumsal yap1-

s1 n tezlerini, blitlinltiklli bir govde halinde olmasa da, 

9aQr19t1r1r. 

Devine ( 1983) 'in de Keynes ele9tirisinden c;1-

karsad1Q1, c;evrimsel dU9U9lerin, kapitalistlerin Ucret ma

liyetlerini kontrol etmekte ve toplam talep bUyUmesine 

uyarli bir Ucret pay1n1 kufumsalla9t1rmakta zorluga dU9Ul

dUgU evrede ortaya 91kt1g1d1r. 

Bu noktada, Marx ile Keynes' in teknolojik de

gi9me ve Ucret ili9kisine dair kiyaslamas1n1 yapmak yarar-

11 olacaktir. Keynes, ekonomik geni9leme doneminde, K/L 

oran1n1n art191n1 ve teknik deQi9imin rolUnU Ucretlerin 

dlizenlenmesi ve emek stirec;lerinin kapitalist Uretimin ih

tiya9lar1na uy9un kontrol\1n\1n saglanmas:i. noktas1na kadar 

geni9letmez. Marx ise (1967, Cilt I, Bol.25) tam tersine, 
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Uretimin el-emegi yeteneginden ar1nd1r1lmas1 ve mekanizas

yonunu, birim emek maliyetlerinin dU!iUrUlmesinde oncelik-

11 ara9lar olarak tanimlar. Dolayisiyla, emek silrecinin 

degi9en bic;;:imine karlil1 verilen mUcadeleler de, kar hadle

rinin, c;;:evrimsel belirleyicileri arasindadir. Bu noktada, 

Burkett ve Wohar, Keynes' in sermayenin obj·ektif marj inal 

etkinligine ili!ikin yakla!i1m1n1n, neoklasik yakla91m1n 

ahistorik metodolojisi ile ortU9tUg\inU ve Keynes'i, krizi 

kapitalist Uretim sUrecinin gerc;;:ekligine pagli olarak 

ac;;:iklamaktan al1koydugunu ileri sUrerler (Burkett, Wohar; 

1987). 

111.D SERMAYENiN ETKiNLi(;i, DE(;ERSiZLE~MESi VE KAR BEK

LENTiLERi 

Keynezyen kriz ve depresyon yakla91m1n1n, ele9-

tiri oklar1n1 Uzerine c;;:ektigi bir ba9ka boyutu da, krizin 

a!iilrnas1 i9in gereken zarnanlarna alaninda ortaya 91k1yor. 

Keynes sermaye degerlerinin c;;:evrirne paralel (pro-cycli

que) hareketlerini, objektif SME ile subjektif SME' nin 

c;;:evrirn-oncesi ayr19rnas1na baglaniyor. Oysa krize giden sU

rec;;:te ortaya c;;:ikan serrnaye degerlerindeki dU$U!i, sadece 

kullanrna, a!ilinrna ve i9lersizle9rneye degil, serrnaye piyasa

larindaki deger di.i9U9lerine de -bir onceki geni9leme done

minin iyirnserligi ile karliliga ilii;kin beklentilerin f}i

!ilirdigi degerlerin dU9U9U- bagli olarak dU9UnUlrnelidir. 

Serrnayenin degersizle9rnesinin teknik faktorler 
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Uzerindeki etkisinin c;e>zUmlenmesinde, Genel Teori 'de mali 

sermaye ve gerc;ek sermaye arasinda yapilan ayr1m1n da bir 

tutarl1l1k ta91y1p ta91mad1g1 bir soru olarak kaliyor. 

Keynes'in e>zellikle, metalarin net degeririe ili9kin, fi

yatlarin degi9iminin, meta Uretimi ic;in gerekli clan ger

c;ek sermayenin objektif marjinal etkinliginin degi9imleri

ne tekabUl ettigini one sUrmesi (Keynes; 1964, 379) onu 

neoklasiklere yak1nla9t1r1r. Neoklasik sermaye degersiz

le9mesi ac;1klamalar1na yakla9t1g1 olc;Ude de,.Keynes'i re

el bir kriz kuramindan uzakla91r. 

Keynes, krizin Uretim alanindaki c;at19ma ve c;e

li9kilerine degil, ag1rl1kl1 olarak dola91m alanindaki be

lirtilerine dikkati c;ekmi9tir. Dolayisiyla, krizi Uretirn 

ve ernek-serrnaye ili9kisinden c;ikarak ac;iklarnaya giri9en 

gerek regUlasyon, gerekse BTY ve "birikim krizi" c;ozUmle

rneleri, gerekse de "uzun dalgalara" dayali Kondratieffgil 

c;ozUmlemeler ve Mandel' in uzun dalgalarin (ve "gee; kapita

lizm" hn Kapital 'e bagli ortodoks ac;1klamalar1 kar91s1nda, 

Keynes, dola91m alan1n1n v'e tUketim/bC>lU9Um sorunlar1n1n, 

kriz yarat1c1 sUrec;lerini C>ne 91kararak, c;evrimsel krizin 

gerc;ek dinamiklerini c;e>zUmleyememe ele9tirisini Uzerine 

c;ekmi~tir. 

Ote yandan Keynes' in i9 9evrimleri yakla91m1, 

yat1r1m istikrars1zl1g1na vurgu yaparkeri (belirsizlik 

ic;inde kar beklentilerinin olc;Ulemez dogasina istinaden), 

neoklasik denge analizinin, "rasyonel iktisadi ajanlarin 
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optimize edici kararlar1 11 aQiklamasi ile de bagda$maz ko-

TUretilebilecek sonu9lardan bir tanesi de, ya-

t1r1mlar1n cari kArlili.klarinin c;:evrimsel hareketleri ana-

lizinin yetersizligidir. Boylelikle krize giderken yati-

rimlarin beklenen kArl1l1g1n1n 9evrimsel hareketinin, 

asil cari karlilik tarafindan nasil gUdlimlendigi sorusu 

Bir taraftan da Keynes' i eksik-tUketimci kimi 

teorisyenlere yakla$tiran talep yonlU kriz ac;:iklamalari, 

ayni zamanda, 11 ger9ekle$me krizi"ne dayali teorikle$tirme

ler ile de ortU$me ic;:inde oldugunu kanitlar. Ornegin Swe-

ezy ( 1964) 'e gore "eksik tUketim teorisinin gerc;ek gore-

vi, kapitalizmin tUketim mallar1n1n Uretim kapasitesini, 

tUketim mallari talebine gore daha h1zl1 geni9letme yonUn

de i9sel bir egilim ta91d1g1n1 gostermektir". Keynes, do-

la$1m alan1 sorunu olan talep sorununu; kar Uretme kO$Ul-

larindan bagims1zla9t1rarak ele alir. Oysa karlarin ger-

9ekle$mesi ancak sUrekli art1k-deger Uretimine bagl1d1r. 

Dolay1s1yla ornegin, para arz1n1n geni$lemesi efektif ta-

lep sorununa 902Um olamaz. Eksik tUketim sorunu 9ozUlse 

bile artik. deger Uretimi t1kan1kl1g1 giderilemez. 
en. 

Wolff ( 191q.> ise kredi gerii$lemesine dikkati 

9ekerek, kredi geni$lemesi sonrasina denk gelen krizin 90-

~Umlenmesinde, sermayenin spekUlatif marjinal etkinligi 

96zUmlemesinin, ekonomik 9evrimsel krize giderken, kar 
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beklentilerindeki 9okU9le kendini ifade eden, Uretim ve 

dola91m sUrec;leri arasindaki birligin bozulmas1n1 ac;ikla

makta yeterliligini sUrdUrdUgUnU one surer. Keynes 1 in ser

mayenin marjinal etkinligine dayali cetvelinin Cambridge 

ekolU tarafindan ele9tirisi ise, 80'li y1llar1n ba91nda, 

yetersiz toplam talep kaynakli kriz olas1l1g1n1n analizi

ni Sraf faci bolU9Um ve fiyat teorisi ile bUtUnle9tirme 9a

balar1n1 .(Eatwell; 1983) tahrik etmi9tir. 

Keynes'in ticaret 9evriminin radikal ele9tiri

sinden yola 91karak kredi sisteminin rolUne ili9kin dete

orikle9tirmeler yap1ld1. Once, de Brunhoff ( 1976; 107) 

kredi 9evrimlerini, daha sonra Crotty (1985) firmalarin, 

kArlarin bUytimesinde bir dU9U9 getiren, kesin saptanm19 

s1n1rlar1 olan .mali taahUtlerinin (bor9 sozle9meleri bi9i

minde) nasil bir bor9 krizine yola9t1g1n1 vurguluyordu. 

111.E ENVANTER VE FiYAT-GELiR DALGALANMALARI 

Keynes'den sonra GSMH dalgalanmalar1n1, stok 

dalgalanmalarina bag1ml1 olarak inceleyen c;evrim kuramla

rinda da bir geli9me oldu. Stoka yat1r1mlardaki dalgalan

malar (dayan1kl1 tUketim mallari ile birlikte) 3-4 y1ll1k 

c;evrimlere denk dU9Uyordu. Eger sabit yat1r1mlar1 (dona

nim ve in9aat ile birlikte) modellere eklersek ortaya 

7-10 yillik c;:evrimler 91k1yordu. 

Gerc;:ekte geli9kin kapitalist Ulkelerde stoka 

yat1r1mlar milli has1lan1n yUzde birine denk dU9Uyordu fa-
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kat kisa donemli analizlerde ozellikle tarim di91 Uretim 

gozonUne a11nd1g1nda % 50 ila % 100'e varan ol9ekler orta

ya 91kt1. Billinger (1963) II.Sava$ sonrasi 9evrimlerde 

tarim di$i stoka yat1r1mlar1n milli hasila daralmalar1n1n 

% 51 • ine katkida bulundugunu hesapladi. Blinder ( 1 981 ) 

1973'e girerken son 25 yilda yafianan alti resesyonda 

GSMB'nin dU$U9Une stoka yat1r1mlar1n katk1s1n1n % 93 oldu

gunu hesaplad1. Bu te~ler giderek envanter dalgalanmalari

nin belirli oranlarda dizginlenmesi ile c;evrimlerin elimi

ne edilebilecegi yonlinde politika onerilerine e9lik etti

ler. 

Keynes (1964, 332) ticaret 9evriminin (sermaye

nin marjinal etkinliginin yarattigi dalgalanmaya tabi) 

i9inde, mamul ve yari mamul mal stoklarindaki dalgalanma

lara bagli daha kU9Uk sal1n1mlar ya$and1g1n1 saptadi. Bil

linger (1988) envanter 9evrimlerini, Keynes sonrasi teo

rikle9tirmeleri de kapsayacak 9ekilde, keynezyen kisa do

nemli 9evrimleri temsil etme yetenegine sahip bir model 

de stilize etti. Modelde K; envanterler,. Q; Uretiminin, 

Z; nihai sat19lara gore fonksiyon ol.arak tan1mlan1yor. 

Uretim, sat19 ya da stok i9in yapi labiliyor. 

!stenen stoka yat1r1m oran1, I*. 

I*= b (K* - K) , b>o olarak belirleniyor. 1.1 

K* · arzu edilen stoklar ve arzu edilen Uretim 
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haddi. 

Q* = I* + Z dir. 1.2 

Uyarlanma maliyeti yUzUnden, Uretim gecikmeksi

zin beklenen dUzeye uyarlanmiyor. Uretim, uyarlanma denk-

lemi yoluyla belirleniyor dogal olarak; " 

DQ = ~ (Q* - Q) c'l>o 1. 3 

Yine Keynes sonrasi cevrim cozilmlemelerinde 

hizlandiran denklemi, ilretimin belirlenmesinde modele so

kuluyor; 

DQ = c~(b(K* - K) + Z - Q) 1.4 

DK = Q - Z 1.5 

(1.4) denklemi 9oyle de yazilabilir: 

OQ = c 1 Cb(K* - K) - 1) 1.6 

Burada yine teorik bir tart1~ma devreye giri

yor. b bariz bi9imde c'den bUyUk olarak i$liyor. Bu da 
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keynezyen varsayimlara uygun keza b psikolojik olc;ekte 

bir uyarlanmay1, c ise dogrudan teknik ve iktisadi k1s1t

lara konu olan uyarlanmay1 belirliyor. Oyleyse {l.6) i;;oy

le ifade edilebilir. 

1. 7 

{1.S)in diferansiyelini alip (1.7) i9inde ika-

meye gidersek; 

1.8 

Hallinger'in modelinde sermaye stogunun ikinci 

tUrevinin alindigi gorUlUr, ikinci dereceden hizlandiran 

denklemlerine dayanarak. 

Bu keynezyen 9evrim kuraminin ger9ekten orto-

doks bir varyasyonudur, 9UnkU al1~1lagelmi~ esnek .hizlan

diranin {sadece sermaye stogunun birinci tUrevinin alina

rak, net yat1r1m1n) ortaya 91kt1g1 modeller le c;eli!jir. 

Stoklarin, bu tarz c;evrim modeline dahil edilmesi, gercek

le~me sorunu yUzUnden mUbadele degerleri yetersiz buluna

rak piyasaya c;ikarilmayan kriz stoklari ic;in, kismen de 

a!jiri-Uretim c;evrimleri i9in bir ornek de olu!jturur. 

(1.8) denkleminin homojen parc;;asi; 

2. 
D K + aqK = 0 1.9 



45 

Karakteristik denklemin k~kleri ise 

1.10 

olarak tUretilir. 

Envanter c;evriminin periyodu ise 

1. 11 

111.F POST-KEYNEZVEN (;EVRiM 

Post
0
keynezyenlerden teker teker sozetmek yeri-

ne de gelir-fiyat ili9kisini, hem talep art191 yoluyla ge

lir bUyUmesi saglayan keynezyen politika ilkesine gore, 

hem de f iyatlarin esnekligini daha fazla klasik iktisat 

varsay1mlar1na gore kurgulayan modellerin Uretildigini be

lirtelim. Fiyatlarin uzun donemli trendleri (talep art191-

na bagli olarak) milli gelirde dalgalanmalari yaratir. Fi

yatlar, 91kt1 hareketlenmeleri ile pozitif bir bag1ml1l1-

ga sahipse c;evrimlerin geni9ligi artar. Otonom taieplerde

ki arti9 dalgalanmalari hizlandirir. 

Yukarida tanimladigimiz bic;imde bir modeli 

Menshikov olu,turmuE;tur. (Menshikov; 1975, 361) 

Ekonoini ic;indeki dalgalanmalarin karakterini 

etkileyen ve iktisadi c;evrimlere neden olan bir falltar 

olarak fiyat mekani'Zmasinin rolU f;U modelde oldugu gibi 

gosterilebilir: 1.2 
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1.1 

Ci= c~_,+ ap ; a<O 
1: ,; :t:-·I 

1 • 2 

IJ.. == VY + bp ; b< 0 
l; i:-1 -l-1 

1.3 

P = gp + k (Y - Y*) ; k>O 
*'-1 t-1 

1.4 

Burada, p degi9keni ekonomideki tum fiyat dlize-

yini simgeler. ave b katsay1lar1, fiyat dlizeyindeki tlike-

tim ve birikimin negatif bag1ml1l1g1n1, k katsay1s1 arz 

ve talebin e9it oldugu Y* dlizeyi etraf indaki ulusal gelir 

Y'nin dalgalanmalar Uzerine fiyatlarin pozitif bag1ml1l1-

g1n1 gosterir. 

g katsay1s1, fiyat degii;;melerinin uzun donem 

trendine i9aret eder. Eger g>l ise, o zaman ekonomide enf-

lasyoncu bir baski sozkonusu demektir. Bu modelde, fiyat

larin etkisi d191nda c;;evrimlere neden olan diger faktor-

ler dikkate al1nmamaktad1r. 

Model, ikinci dereceden bir sonlu e9itlige in

dirgenebilir, boylece bu modelin homojen bolUmU 9u hali 

Y~= Cg+ c + v>~ • .,+ CgCc + v> - kCa + b)) 1-a o 1.5 

Modelin dinamik ozellikleri analiz edilirken, 
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gerc;ekc;i sayisal verilerle i9e ba9lanmal1: 

c = 0.65 ve v = 0.15 a, b ve k katsay1lar1n1n 

mutlak bUyUklUkleri, p'nin birim olc;Umline bag1ml1d1r. 

Kar91l1kl1 esnekliklerle c;al19mak daha kolay

dir. Ornegin, varsayalim ortalama degerler 

c = 0.65, y ve I = 0.15 y bic;iminde olsun. 

el I 

p 

el p 
y 

de =--· 

:: 

dp 

dI 
Jp 

dp 
::--

dr 

p 

c 

p 
·-r 

9 
p 

::.--t = 

:: -2 -

-ap 

c 

bP 
I 

-;::- 3.o.::. kY 
r 

:: 

::. 

0.65y 

J,p 
0.159 

. 
I 

. 
/ 

Boylesi bir durumda, k(a+b) c;arp1m1, esneklik-: 

lere bag1ml1d1r, fakat bu katsayilarin rnutlak degerlerine 

degil. 

Oncelikle, uzun de>nem fiyat trendinden soyutla

narak, diger deyi~le g=l iken, modelin dinamik C>z~llikle-

ri tizerinde duralim. Bu C>rnekte, model, 11.4 periyodlu 

bir sure i9inde keskin olmayan dalgalanmalar Uretmekte

dir. Sonuc; olarak fiyatlara bagli birikim ve tUketim, ne-

gatif bagrnl11J.g1 ve fiyatlarin, milli gelir hareketlenme-
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leri Uzerine pozitif bag1ml1l1g1 varsay1l1rsa, c;evr~msel 

dal9alanmalar1n olas1l1g1 yUkselir Csabit sermayesi, kar 

vb. gibi unsurlarin dinamiklerine dayanmayan). 

Eger model 9al19maz durumdaysa, di9sal bir bas

ki, ornegin talepteki otonom bir art19, model ic;indeki 

dal9alanmalara ya9am verir. Bu dalgalanmalarin mekanizma

si a9ag1daki gibidir: Talepteki bir bUyUme, milli gelir 

art191na ve fiyatlarda yUkselmeye neden olur. Katsay1la

r1n spesifik ili9kileri ile, fiyat art191n1n tUketim ve 

birikim Uzerinde negatif etkisi ba9lar, er veya gee;, mil

li 9elir btiylimesinin Uzerinde pozitif belirleyici olur. 

Sonra, talepteki art19, bir dU9U9le yer degi9tirir. Kriz 

doneminde, tam tersine, dti9en fiyatlarin pozitif etkisi, 

gelirdeki dU9menin negatif etkisini yokeder. 

Dalgalanmalarin geni9ligi ve limitleri esnek

likler artarken artar, dti9erken de dU9er. Belirli durum

. larda orn. k=O iken dalgalanma olasilik d191 olur. k>O, 

dalgalanmalarin ortaya 91kmas1 ic;:in gerekli ko9uldur. 

AktUel kriz baglaminda, f iyata bagli talep es

nekligi daha dU9UktUr, fakat piyasa ko9ullar1ndaki degi9-

melere bagli Crealizasyon sorunu tekrar devreye giriyor) 

fiyat esnekliqi daha keskin dU~mektedir. Kimi durumlarda 

fiyatlar kriz donemlerinde daha h1zl1 bUyUme egiliminde

dirler. Bu durumda da Uretim ve fiyatlar arasindaki tersi

ne negatif ili9ki, c;evrim mekanizmasinin temelini olui;;tu

rur. 
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IV. KRtzstz <;EVRiM J{URAMLARINDA SON GELt~MEL~R 

60'larin keynezyen ortodoksisi yikildiginda, 

birc;:ok Bat111 iktisatc;:i, rnakro ekonomik rnodellerin.J Uc

ret-fiyat ili9kisinde hem teorik olarak, hem de ekonomet

rik ac;:idan onarimdan gec;:mesi gereken bir9eyler oldugunu 

gordUler. Hicks, Modigliani, Patinkin iktisat dUnyas1n1 

kriz ve c;:evrimler ac;:isindan tatmin etmiyordu. !stihdam1n 

ve toplam c;:iktinin belirlenmesi ic;:in, nominal toplam ta

lepteki dalgalanmalar, esnek fiyatlarin, hernen turn piy"asa

lar1 temizledigi durumdan daha belirtik bic;:imde ortaya c;:i

kiyordu. Fakat fiyatlarin yap1§kanl1gi Uzerine kurulan te

oriler de, "kisa donem" dengenin kavrarnlar1 ile yans1t1l1-

yordu. (Mc Callum; 1988) 

Kriz ve c;:evrim iktisatc;:1 lar1n1n 191 nisbeten 

kolayd1. Politika sec;irni ic;:in herhangi bir zarnanda Ct), 

yapi~kan fiyat1n cari dengesi (Wt) olarak tasarlaniyor ve 

tarihsel olarak verili ve gelecegi yoksayarak model kuruluyor

du. Dolay1s1yla (t+l) periyodunda yeni (~M) fiyat1 yine 

tarihsel olarak verili kabul ediliyordu. Politikalara tep

ki vermeyen bir Wt. 

Oaha sonra giderek modellere zaman ic;:inde ha

f if c;:e w~ 'nin hareket ettigi denklemler eklenrneye ba~lan

di. Ve giderek bu modeli, neoklasik c;:erc:;evenin di§ina c;:ik

rnadan sorgularna yanl1s1 iktisat<;1lar1n say1si artti. Fri

edman (1968) ve Phelps (1968) giderek toplam c;:1kt1y1 (dU

zenli para bas1min1 art1rarak c;ogaltmay1 irrasyonel bu-
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lup) beklenrnedik (unanticipated) enflasyon bile9enlerine 

ya da parasal niceliklere bagl1 olarak Qevrirni ele alan 

rnodellere oncUlUk ettiler. 

IV.A 
i~ ~EVRiMLERi, METODOLOJi VE KATEGORiZASYON SORUNU 

!9 Qevrirnlerindeki geli9rneler ortaya Kuczynski 

( 1986) 'in koydugu tUrden karrna91k bir rnetodoloji sorunu 

getirdi. !9 c;:evrirni kurarnlari Kuczynski' ye gore olgulara 

ya da teorik s~i§lere dayah. olrnalarina bagli olarak ayr111t1-

lar. Ozellikle, Koopmans (1947), Wicksell (1965) izleyici-

leri arnpirik Qal19rnalara ve rnikro dUzeydeki gosterge dal-

galanrnalarina onern verdiler. 

Nihai UrUn f iyatlar1n1n 91kt1 indeksi ile ko-

varyasyonuna dayali Ust dUzeyde soyutlarnaya denk dU9en te-

oriler, rnodelle9tirrnelere yoneldiler. c;evrirnleri belirle-
' yen dinarnikleri ayr19t1r1rken Kuczynski iki elernan seti 

oldugunu one surer; 

1 ) Ekonorninin karakteristik tepki (response) 

rnekanizrnasi. 

2) Harekete gec;:irici rnekanizrnalar. 

1) Krizi c;:ozUrnlerne d1111 tutan i11 c;:evrirni teori

lerinde teorik olarak bir tepki katalogunun varl1g1ndan soze

dilebilir. Nasil radikal kriz kurarnlar1 ic;:in klr hadleri

nin dU~U9U, sermayeninin organik bile9imi, art1k-deger gi

bi kategoriler Qevrimsel kriz i9in teorik tahlil arac;:la

ri kUmesi olu~turuyorlarsa, i~ c;evrirni kurarnlar1n1n da 
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bir tahlil ara9lar1 katalogu vardir; non-tatonrnent sUre

ci, stok-akirn norrnlari, zarnanlar arasi se9i9, Uretirnde do

larnba9l1 yollar, girdi-91kt1 ili9kisi, dualist rekabetc;i 

ko9ullar, portfolio se9i9i, tekelci fiyatlarna gibi •• 

2) Kategorizasyon c;abasinda ikinci elernan seti 

c;evrirnsel hareketi ·zorlayan iki standart rnekanizrnadir. 

a) GUrUltUnUn yaratt1g1 d19sal ses titre9irnle

rinin kaotik etkisi tUrU etkiler (noise effect). 

b) dogrusal-olrnarna (non-linearity). 

Rustern ve Velupillai (1985) bozulrnu9 (distur

bed) denge analizlerini i9 c;evrirni teorilerine entegre et

rni9lerdir. Dogrusal olrnarna rnekanizrnasi ise tekrarlanrna (1-

terasyon) kurarnlar1n1n, tekillik ve 9atalla9rna (bifurcati

on) ozellikleri ta91yan degi9kenlerin kullan1ld1g1 dife

ransiyel ve di£erans denklernlerine dayali 9evrirn teorile

ridir. (Hirsch, 1984; Malgrange, 1983) 

Yine ayn1 alt kategori i9inde deterministlik ve sto

kastik hareket ayr19t1rrnas1na giden Guckenheiner ( 1982) 'in 

rnodelleri vardir. 

Dogrusal olrnayan rnodellerde; 

1 ) Kapali (discrete) zarna·n sisternleri kullan1-

rn1 ve dinarnikleri 9er9ek ekonornik sisternin i9leyiflerine 

uyrnayabilir. 

2) ~evrirnsel hareket istatistiksel olarak g~z

lenen ba9lang19 C initial) ko9ullara tabi ise, dUzenli 

ini9-91k19 hareketleri (geleneksel 19 9evrirnleri teorisi-
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ne uygun olarak) yeniden ortaya c;ikarlar. 

3) Basit sisternlerden ve verilerden karrna~ik 

hareket Uretrnek ve karrna91k sisternlerden basit hareketler 

Uretrnek farkli rnetodolojileri gerektirir. (Goodwin; 1985) 

!nee 19lenrni9 19 9evrirnleri kurarnlar1n1n yeni

den dogu9lar1 Kuczynski'ye gore iki teorik d\izlernde ya9a

n1yor: 

1) Rekabet9i genel denge Cstokastik yerdegi9-

tirrneler sozkonusu). 

2) Harekete ge9irici evrirnci sUreci ternel alan

lar (para arzi, tercihler, teknolojik se9i9ler degi9ken). 

Kuczynski bu iki teorik dUzlernin birincisini 

Austro-Walrasyen, ikincisini de Post-keynezyen i~ 9evr irnler i 

olarak ornekliyor. (Kuczynski; 259) 

Austro-Walrasyen i9c;;evrimi modellerinde, t\iketim 

zarnanlar arasi optirnizasyon ile denge tUketimi haline geli

yor. Toplarn davran19a ula9abilrnek i9in, bireysel optimi

zasyonun mikro temelleri onceden belirlenmi9 durumdad1r. 

Tercihler, teknolojiler ve piyasalarin yap1lar1 modellere 

d19sald1r. Beklentiler gelecege ili9kin, tek-degerli ve 

rasyoneldir. Uretirnde artan getiriye yonelik belirli bir 

egilimin oldugu soylenemez. Rekabetc;i sUre9 fiyatlandirma 

ile i9lerken, ekonorni tek-sektorlU varsay1l1r. ~ikti; Ure

tirn fonksiyonundaki girdilerce belirlenir. Ekonomik akti

vitede -Say yasas~ i9ler. Fiyatlarla birlikte, gelir dag1-

l1m1 da endojendir. 
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Post-keynezyen iij c;:evrirni kurarnlarinda ana yone

lirn serrnaye birikirnidir. Bu kez bireysel iktisadi davrani

§l. bulrnak ic;:in toplarn muhasebenin makro temelleri ac;:iga 

c;:1kar1l1r (bakiniz; bolUm II, post-keynezyen c;:evrim). 

<;evrirnsel hareketin ozelliklerini c;:6zmek ic;:in 

"sabit durum" (steady state) (Marshalgil "kisa donem 11 ) 

analizi veri al1n1r. Fiyatland1rma yolu ile belirlenen ge

lir dag1l1m1 bu kez eksojendir. Beklentiler; sUregiden or

tamin iyi alg1 lanrnas1na dayali, c;:ok-degerli ve genelde 

konvansiyonel ozellikler ta91r. Uretim ic;:in bu kez azalan 

getiriye yonelik belirgin bir egilimin olmamasindan soze

dilebilir. Rekabet slireci, genelde fiyat rekabetinden ka-

919 dogrultusunda i9ler. Ekonomi c;:ok sektorlUdUr ve c;:1kt1 

toplam efektif talep taraf1ndan belirlenmektedir; yani 

Say yasasi gec;:ersizdir. Tercihler, teknolojiler ve para 

Uretimi dahil piyasalarin i9leyi9i modelde ic;:seldir. 

(Kuczynski; 1986) Cbak1n1z; bolUm II) 

!~ c;:evrimi kuramlar1n1n simulasyona dayal1 se

rilerle c;:ozUmlenrnesi dinamik simUlasyon modellerinin ge

li9mesine neden olmu9tur. Ozellikle sermaye-yat1r1m c;:ev

rim kurarnlari sabit serrnaye yat1r1mlar1n1 i9 c;:evrimleri

nin ana rnotivasyonu olarak gorUr. Bu kuramlarin bugUn ge

li9tirilrni9 bic;:imlerinin c;:1k19 noktas1 c;:arpan ve h1zland1-

ran analizlerine (Samuelson; 1939) dayaniyor. 

!kinci olarak envanter-yat1r1rn kurarnlarindan 

sozetrnek gerekiyor (bak1n1z; bolUrn II). Bu c;:evrirn analiz-
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lerinde sabit sermaye tek Uretim faktorU. Faktorlerin or

talama ya9am sUreleri bu· modellerde temel parametreler-

dir. Genellikle Kuznetz c;:evrimleri ile bir yak1nl1k ic;:eri

sinde, geli9kin kapitalist Ulkelerdeki 15-20 y1ll1k dalga-

lanmalara kar91l1k gelirler. 

H1zland1ran ve c;:ogaltan analizlerinin, c;evrim 

ac;iklanmasinda onem ta91d1g1 sermaye-yatirim teorilerin-

de, emek, tek Uretim faktorUdUr, hizlandiran analizi bek

lentilerin saptanmasindan daha onemlidir (fiyat beklenti

leri, i9sel tUketim vs.). 

Eger, hem emegi, hem de sabit sermayeyi i<;eren 

sentetik bir analiz yap1l1rsa, envanter ve Uretimde 4 yil-

lik Qevrimlere rastlaniyor (Kuczynski; 248). Sabit serma-

yede ise daha uzun donemli dalgalanmalar saptaniyor. 

IV.B 
REEL i~ ~EVRiMi HiPOTEZi 

Lucas (1972a, 1972b), Muth (1961) 1 1n rasyonel bek· 

lentiler hipotezini makroekonomiye uygulad1g1nda Bati 'da 

60 1 11 y1llar1n sonunda sinyallerini ·veren kriz ic;:in key-

nezyen yat1r1m belirsizliklerine dayali c;:evrimler teorik 

olarak can c;eki9iyorlard1; fakat yerlerine gUc;:lU bir c;:ev-

rim teorisi antitezi c;1kmam19t1. 

Muth 1 1n 11 rasyonalitesi 11 9u idi: Madem ki sistema

tik beklenti hatalar1, o hatalar1 yapan ekonomik ajanlara bir 

bedele maloluyor, oyleyse rasyonel ajanlar1n davran19la

r1, beklentisel hatalar1n, beklentinin 9ekillendigi sUrec;: 
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i9inde bilinen herhangi bir enformasyon ile baglant1l1 ol

mad1g1na dayali bir hipotez one sUrUlebilir. 

Lucas (1972b} Fiedman-Phelps hipotezine dayana-

rak, eger, cari enflasyon, umulan oranin sUrekli UstUnde 

kalma egilimi ta$iyorsa, 91kt1n1n da sUrekli yUksek tutul-

mas1n1 gerekli gorUyordu. Aksi durum; 9evrimin dU9en egri-

sini ortaya 91kar1yor. 

RBC kuram1n1n 9evrime ili$kin geli9imi sUrdU. 

c;1kt1n1n normal degerlerinin UstUnde seyretmesi nominal 

degi$kenlerin sUrpriz bile9enlerine bagli oldugu i9in, 

sUrprizlerin (beklentisel hatalar) tum onemli toplamlarinm 

ge9mi9 degerlerinden bag1ms1z olduguna dayali hipotez, pa-

rasal politikalarin 91kt1 Uzerinde hi9bir sistematik etki 

yaratmamasi sonucunu doguruyordu. Sargent ve Wallace 

(1975) "politika etkinsizligi" Uzerine modellerini geli9-

tirdile~~ Lucas'in onerdigi model de bireysel sat1c1lar1n 

karlji karljiya kald1klar1 enformasyon s1mrlamalarma dayaniyor

du. Bu durumda ekonominin parasal $Oklara yetersiz fiyat 

tepkisini de,bir tarafta kendi kisitlari ve ama9lar1 191-

ginda tercih yapan optimizasyoncu ajanlar varken, a<;ikla-

mak olanakli oluyordu. Bu a<;iklama, 9evrimin mUdahale ka

bul etmez dogas1n1n mistifikasyonuna dayanir; 9UnkU Lu

cas' a gore fiyat degii;iminin niceliksel d19avurumu degi-

9en ko~rnllara ragmen 11 dokunulmam1911 C untouched) kalacagi 
., 

i9in, fiyat uyu11uklugunun (sluggishness) dogasina uygun 

hareket etmek gerekir. 
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Yukar1daki arqUman "Lucas 

bilinir. Keza bu iktisatc;1 (Lucas; 

ele9tirisi" olarak 

1976) modelinde Uc-

ret-fiyatlarda sUrprizlere ya da beklenmedik bile9enlere 

vazgec;ilmez bir rel tanir. 

Lucas "denge yakla~1m1" ya da neoklasik makro

iktisattaki c;abasinda yalniz kalmad1. Sargent ve Wallace 

(1975) ve Barro (1977, 1981) ayni varsayimlara dayali mo

deller kurdular; toplam c;1kt1n1n stokastik (olasiliga ta

bi) davrani.91 qec;mi9in makroekonomik ko9ullar1n1 yonien

dirmeye yonelik politikalara ili9kin, mali otoritenin sec;

tigi parametreler tarafindan zerrece gUdUmlenmemi9ti. So

runun bu tarz kavrani.91 Amerikan ekonomisindeki parasal 

qostergelerin dalgalanmalari ile tutarlilik ta91yordu. 

Amerika'da ve Bati Avrupa'da, beklenmedik parasal bUyUme 

oranlari art191n1n, istihdam ve c;ikti Uzerinde gUc;lU etki

leri saptanabiliyorken, bilinc;li degi9iklikler ciddi bir 

etki yaratmiyordu. 

Cevrimlerin, c;evrimsel krize donU~mesini engel

leyen s Ubap, Lucas 'a gore kamunun hem i vedi hem de ucuz 

yollardan, toplam nominal bUyUklUklere ili9kin -para arz1 

ve fiyat indeksleri- enformasyonu edinebilmesi idi. Fakat 

bu da sorunu c;ozmUyordu, c;UnkU sorunun kaynag1 hatali en

formasyon, ( enformasyon k1r1 lmas1) degildi. !stihdam ve 

Uretim Uzerinde pozitif etkisi olacagi varsayilan parasal 

9oklar ic;in ve Lucas'in modeli ic;in gerekli clan enformas

yon karma§BSI, cari nominal bUyUklUklerin bilgisini ileten 



57 

ekonomik ajanlarca elimine edilebiliyorlardi. Mc Callum, 

bu modeli belki 1930 1 lu yillar i9in gec;erli fakat 70 'li 

ve 80'li y1llar1n geli§kin ekonomilerine uygulanamaz sayi

yor. (Mc Callum; 1988, 464) 

Lucas 1 1n teorik modelinin uygulanamazl1g1, pa

rasal §Oklarin 91kt1 Uzerindeki etkisini ac;iklamaktaki ye

tersizligi bir grup iktisat91y1 Lucas modelini restore et

mekten al1koymad1. Oylesi bir yakla91m gerekiyordu ki, pa

rasal politikalarin 91kt1 Uzerindeki gU9lU etkisine dayan

d1r1lmas1n, fakat para-c;1kt1 korelasyonlari , 91kt1 dal

galanmalarina para stogunun verdigi tepkilere dayand1nl

s1n. 

!9te "tersine nedenlilik" (reverse causation) 

tezi ile dalgalanmalarin, teknolojiye yapilan rastgele=

rassal, (random) reel 9oklardan kaynakland1g1n1 gUndeme 

getiren "reel 19 9evrimleri 11 (RBC) b6yle dogdu. 

RBC kurami Kydland ve Prescott (1982), Long ve 

Plosser (1983) ve King ve Plosser (1984) 9al19malar1 ile 

hiz kazandi. Hem kimi ampirik c;ali§malar (6zellikle ABO 

ekonomisine ili§kin) RBC kuram1n1 destekler veriler sundu-

lar, hem de paradan-91kt1ya {money-to-output) etkilerle 

birlikte istikrarl1 bir denge analizi kurmak iyice gU9le§

ti. Kydland ve Prescott ABO ekonomisindeki i§ c;evrimleri

ni 6l9erek, rassal teknolojik 51oklar1n dalgalanmalarin 

tek sebebi olduquna dayali bir model kurdular. 
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IV.C 
DENGEDECEVRiM MODELi 

Kydland ve Prescott ( 1982} 'un modelleri mali 

ve teknolojik §Oklar1n nisbi fiyatlar1 etkileyerek, para-

sal §Oklarin yaninda gozardi edilemeyecek "ekonomik dalga-

lanma" saikleri olarak yeralmas1n1 icreriyordu. 

U9 hipotez, model kurucularinin hangi tipte ko-

varyans ve 9evrim yaratmaya egilimleri oldugunu kan1tl1-

yor. 

1) Sermayenin Uretiminin zaman almasi. 

2) Bo9 zamanin zamansal bolUnmezligi (non sepa

rabilite temporelle). 

3) Uretkenlik §Oklar1n1n yap1s1. 

"Time to build", in§a gecikmesi modelde gecik-

meye ili§kin anahtar kavramdir. Bir yat1r1m projesi, Uret-

ken sermaye stogunu artirmadan once j donem boyunca sUrdU-

rUlmelidir. 

Bir denge kuram1 olarak RBC istihdam dalgalan-

malarinin emek arzi dalgalanmalar1n1n izini sUrdUgUnU on-

gorUr. Lucas' in varsay1m1n1 kabul ederek, teknolojinin, 

i!isizlik dalgalanmasindaki payini formtile ederler; bir 

teknolojik s19rama, emegin Uretkenligini ve dolay1s1yla 

Ucreti yukari itecektir. Dolay1s1yla, bugUnUn mallar1cin-

sinden bir maliyeti olan bo§zaman1n1, daha az f1rsat mali-

yeti ta!iiyan gelecegin bo~ zaman1 ile ikame etmek rasyo-

neldir. Bu da istihdam1n ve emek arz1n1n 9evrime paralel 

(pro-cyclique) karakterini a~iklar. 
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Kydland ve Prescott bo~zamanin katk1s1n1n do-

da fonksiyonu belirlerler. · 

t zamanindaki boi;;zaman hizmetleri, ge9mi9in 

bo~zaman sUrelerine da~1lm1~ bir gecikmeler da~1l1m1 ola-

rak ele all.nir. 

1. 1 

Eger A( L) geometrik gecikmeler dag1 l1mini ta-

nimliyorsa, bugUnUn faydasina ge9mi9in faydalarinin katki-

sini ~l<;:en bir atdurum degi9keni eklenebilir; 

A(L) (£
0

- n\:) = 

a= n1.+oca iken * ~ ' i-1 

1 -om -oea 
1\: ,lt 

1.2 

1. 3 

Burada Mc Callum (1988)'in Cobb~Douglas Uretim 

fonksiyonuna dayali modelini devreye sokmak gerekiyor. 

1.4 

"1 = O iken limit i<;:in fonksiyon logari tmik hale 

getiriliyor; 

l. 5 
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Eger gUndeme gelecekteki deger ler in ancak 9u 

iki veri ile ko9ulland1g1n1 getirirsek; 

1) devrolan sermaye stogu k 1 l:•'f 

2) Uretkenlik dUzeyi z , 9u ko9ullar1 bekleye-

biliriz; 

1. 6 

C 1 = C ( Zl , k ) q = q ( Z , k ) 
~ ~·1 t l t;-1 

Yukaridaki ko9ulu 9oyle yazabiliriz (Mc Cal-

lum; 1 988, 1 O ) : 

1 • 7 

I 
Burada sermaye birikimi, z+. ye bagl1 olarak, 

Uretkenlik 9okumin devamh. l1g1n1 yansi tari birinci derece-

den oto-regressif bir sUre9 izleyecektir. 

Mc Callum, Kydland ve Prescott ile uyurn sagla-

' yacak bi9imde zllerin 9U9lU bir oto-korelasyonuna dayali 

1.8 

formUle eder. 

Kydland ve Prescott (1.a> denklemine iki ek bi

le§en eklerler; birincisi tarnamen ge9ici, digeri ajanla-
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r:a.n bir alg:a.lama hatas:a.n:a. temsil eder. 

Kydland ve Prescott•un modeli bu haliyle neck-

lasik optimal bUyUme kuram:a. · ile de tutarlidir. Keza Mc 

Callum da modelini deger ve ko~ullar1n1 Brock ve Mirman 

( 1972) 'in optimal bUyUmeyi ongoren reel c;:evrim modeline 

dayandirir. 

IV.D 

LONG VE PLOSSER MODELi: TEKNOLOJiK ~o:KLAR. 

Long ve Plosser 'in ( 1983) modeli temsili bir 

tUketici-i~c;:inin faydasini maksimize ederken ,· n sayida tna-

lin, bir periyotluk gecikme ile e$lik eden sanayiler ara-

si bir ekonomik yapi tarafindan kar~1land1g1n1 varsayar. 

Tam denge hipotezi, gC>reli fiyatlarin mallar 

araai rnarjinal ikame hadlerini sadakatle takip etrnesini 

ve ~oklarin ekonominin blitUnUne Uretim ve tUketim karar-

lari ile aktar1ld1g1n1 teorik olarak garantiler. 

ni, 

Cobb-Douglas fonksiyonlari, Uretim vektorleri

ard191k (~ ve y ) tarihlere tekabUl ettiren, endUstri-
~ l+1 

ler arasi bir mUbadele denklemi tUretilrnesine olanak sag-

lar. Bu formUlasyonun vardigi nokta 9udur; t zamaninda 

kullanllabilir (ya da elde edilebilir) bir malin ag1rl1kl1 

hiceligi, yarar1n1 t + 1 zamanindaki tum kullatiimlar ic;:in 

c;:ogaltir, Ustelik ceteris paribus, devreye soktugu diger 

mallarin Uretimini de art1r1r. 

Bu noktada Long ve Plosser' in kuraminda fayda 

rnaksimizasyonunun teorik olas1l1g1n1 bir kenara biraka-
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lim, 9evrimin krizden kopar1lmas1 dogrultusunda, ozellik-

le keynezyen formUlasyonlardan mutlak bir kopu~ ya~anir; 

her sektorU etkileyen teknolojik §Oklar·z", hi9bir zaman-

sal korelasyon ta91mazlar. Ote yandan tUketicilerin ter-

cihleri ise ayr19t1r1 labilir varsay1lm,1i;lard1r. 

Uretim vektoru i;oyle ifade edilir: 

Y = Ay + z 1.9 

Aym. vektor ai;agidaki format icerisinde de ifa-

de edilebilir: 

- . -1 
Y, =IA\. z :: (I - AL) z L 
~ iao -l-\. ~ 

1. 10 

[I- AL) matrisinin tersinin al1nmas1, gecikme 

polinomlar1n1n paya (kofaktorler i9inde) ve paydaya alin

masina yarar. Uretim sektorel teknolojik dUzensizlikleri 

arasinda krize girmeden yolalir. Benin (1989, · 542)'e go-

re, Long ve Plosser'in katkl.si, yeterince klasik bir sek-

torler arasi dinamige, zamanlar arasi tercihler cinsinden 

bir temel kazand1rmalar1d1r. 

IV'.E 

RBC ,KURAMININ SORUNLARI 

Long ve Plosser'in yakla91m1, 70'li yillarda 

krizin nasil sektorler arasi ge9i9kenlik ta91m19 oldugu

nun bilinciyle olu9turulmui;tur. Hatta tamamen spesifik ve 
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bag1ms1z §oklar sozkonusu oldugunda bile, sekt6rlerin et

kinlikleri arasindaki korelasyonu bir teorik analiz arac1 

olarak kullanmi§lardir. Fakat diger taraftan da, tUketime 

ve Uretkenlige nazaran istihdamda ve yatirimlardaki degi§

kenligi teorik ac;idan kurmakta bir beceriksizlik goster

mi9lerdir. Ki zaten bu c;1k19s1zl1k "dogal i9sizlik oran1 11 

hipotezlerini yaratm19t1r. 

Kydland,Prescott (1982) ic;in modellerinin 9al1-

§1lan saatlerin degi9kenligine yonelik ele~tirileri tat

min edememeleri onlar1 iki modifikasyona itecekti; bir ta

rafta sermaye-emek ikamesinin olanaklarinin dokUmU, diger 

tarafta ise aktif nUfusu iki ayr1 9al1§an kategorisine 

bolmek; bu ikincisinden de par9al1 emek-piyasalar1 kuram1 

(segmented labor market) hayat buldu. 

Kydland ve Prescott, daha sonra, modellerinin 

emek gUcU istihdam1 sUrelerine ili9kin yeni dUzenlemelere 

giri9tiler (Kydland ve Prescott; 1988). ~al19ma sUreleri

nin art1r1lmas1n1n sermayenin faydas1n1n 9ogalmas1yla ba~

ba9a gittigi modelde azalan getirinin, arz esnekligi oldu

gu sUrece, bizzat s1n1rland1g1 ortaya 91k1yordu. Radikal 

iktisat91lar1n, krizin a~1lmas1nda mutlak ve goreli ar

tik-deger art1f1n1n k8.r hadlerindeki dUiUfi egilimini f ren

leyecegine dayali c;ozUmlemelerinihakli c;1kar1rcas1na. 

Kydland( 1984) daha onceki c;ali§masinda, nite

likli ve niteliksiz i9gUcU ayr1m1na dayal1, el emeginin 

heterojenliginden kaynaklanan bir hipotezi zaten c;evrim 
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c;-:ozUmlemesine entegre etmi9ti. Her toplumsal grubunda ~pe

sifik bir fayda fonksiyonu olacakti. 

Bu 9abalar da, neoklasik kuramin fayda fonksi-

yonlarini., daha once d19bUkey olmayan tercihlerin d19bU-

keyle9mesi sUrecine uygun bi9imlendirmelerine zemin haz1r-

ladi. Fakat 82'deki modelin 70'11 yillarda girilen reses-

yonu a91klamak i9in ABO d191nda geli9tirilmesi sorunu var-

11g1n1 sUrdUrdU. 

Tart19maya Hensen (1985) mUdahele etti ve yeni 

bir argUman ortaya atti; emek gUcUnUn sUresi bir tercih 

degi9keni degil, kurumsal bir veridir (n 0 ). Bu argUman, 

i9letmelerin emek istihdam ederken tum getirisi ve mali-

yetleri hesaplanm19 ozel sozle9meler kullanmalar1ni rasyo-

nel i9gUcU istihdami olarak belirliyordu. Logaritmik ve 

dogrusal bir fayda ile, bir periyodun katk1s1 daha once 

kulland1gim1z fonksiyona gozatilirsa 9u hale gelir: 

lTt {'flog C 

C 1 -'f» log t.. J 
+ c 1 -'f) log c i. - n,, > + < 1 - ~) {r1og ci + 

1. 11 

terimleri biraraya toplayip, = u I u kabul 

edersek 

'flog ct+ ( 1 -f) log,(+ ( 1 -\f) log .t" 
{~l&c 

-t.. J ..... 
GorUldUgU gibi, temsili bir tUketici i9in, fay-
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da istihdamm dogrusal bir fonksiyondur. · 

IV.f 
1970'LER KR1zt VE REEL I~ ~EV.RtMLERl 

H6nsen (1985)'1n modeli, daha 6nceki mo

dellere nazaran, 9al19ma sUresi kis1tlar1na sahip ekonomi-

nin, a91r1 teknolojik 9oklar almadan, Urlin dalgalanrnalar1-

na rnaruz kalacag1n1 da en az1ndan teorik bir olas1l1k ola-

rak ic;;:inde bar1nd1r1r. (Benin; 1989) 

Daha sonra RBC kuram1 Black (1987) gibi teoris-

yenlerce, "pasif para" kavrarn1, c;;:evrirn rnodelinin ic;ine ka-

lar1 da parasal slirec;lerin ve c;;:evrirnlerin uluslararas1 ge-

9i9liligi (transmission) ile ac;iklanrnaya ba9lad1. Daha 

sonra i9si2lik gonUllU-gonUlsUz ayr1rn1n1n kurtararnayacag1 

bir teorik handikap olarak varl1g1n1 sUrdUrdU. 

Bu noktada RBC kurarn1 bir "kar91-devrirn" ile 

y1kt1g1 Keynes'e tekrar elini uzatt1. Stoklar, keynezyen 

c;;:evrirn kuramina g6re eger Uretim tarafindan kismen kar91-

lanirsa talepten kaynaklanan durumda, bu kez 9evrirn-kar91-

t1 bir egilimle, sal1n1m ya91yorlard1. 

Talepten kaynaklanan bir iti9, stoklarda c;;:ev

rime paral~~pro-cyclique) art19a yerini birakan nihai ta~ 

lepte bir degi9iklik yarat1yor. RBC kuram1 bu perspektifi 

devrald1; yat1r1mlar sabit oldugu sUrece (ya da faiz had

di ile uyumlu bir degi~iklik g6sterirse) ikame mekanizma-

lari yoluyla c;;:evrim-kar91t1 faktorler devreye giriyordu. 

·.··'·· 
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Ozellikle Bati Avrupa'da resesyonlardan c;1k19 ic;in keynez

yen k1smi politikalarin hala gec;erliliklerini korumasi an

la91lmaz olmasa gerek. 

RBC yakla91m1 giderek nominal ve reel degi9ken

ler arasi kovaryasyonlari ve parasal hacim ile GSMH ara

sindaki korelasyonu dikkate almaya yoneldi. Tipk1 keynez

yenlerin, parasalci politikalarin ampirik sonuc;lar1n1 yo

rumlay19lar1 gibi, RBC teorisyenleri paraya pasif bir rol 

verdiler; dolay1s1yla bir ic;sel belirlenim olarak, arac1-

l1k etkinligi ve kredilerin mlibadelesine dayanan bir rol 

kaldi ortada. 

Daha sonra Hensen'in modeli de sorgulandi (Hen

sen, 1985 l. Sorgulama lie; temel soru etrafinda dondU.(He

nin, 1 989) : 

1) Fiyatlar1n konjonktlirel karakteristiklerini 

(degi9kenlik ve kovaryans) a91kl1yor mu? 

2) Reel karakteristikleri, parasal olamayan 

atif modeline gore daha iyi ac;1kl1yor mu? 

3) Enflasyonist vergilendirmenin uzun vadede 

etkileri nelerdir? 

Ornegin bu sonuncusu 80' li yillar krizi ic;in 

hayati bir onem ta91yordu. Uzun vadede, enflasyonist ver

gilendirme sermayenin ve iktisadi etkinliklerin dlizeyini 

azaltiyor, istihdam, Philips egrisinin list kesiminin so

nu9lar1n1 dogrularca~1na, enflasyon oran1 ile negatif et

kile9ime giriyordu. Benzeri sonuc;lar ba9ka c;al19malarda 



da (Greenwood ve Huffman, 1987) teorikle$tirilmeye c;:ali

~11 ldi. Artik yeni RBC modellerinde parasal bilyiimenin otokore

lasyonu hipotezi altinda, bir Uretim gecikmesi yUzUnden, 

ongorUlen enf lasyon taraf indan torpUlenrn1$ 1$gUcUnUn rnar

j inal UrUnUnUn gelecekteki alirn gUcU, (cari enfasyonun da 

ivmelendirrnesi ile) gelecekteki enflasyonun yUkseli9ini 

zorluyordu (Henin; 1989). 

Kydland (1987) ise son bir c;:abayla Lucas'a sa

dakatini hie;: bozrnadan, fiyatlarin dinamigini, global bir 

parasal $Ok ile dualiteye indirgiyordu. "Enf lasyonun sebe

bi olarak Ucret art19lar1 11 apolojisi 1980'lerde yayg1nl1k 

kazand1. 

RBC kurarnlar1n1n c;:evrirn c;:ozUmlemelerinde kendi

lerini onceleyen kriz kuramlar1ndan ald1klar1 teorik esin

ler ba9ka alanlara da s19rad1. Sermayenin dola91m hiz1n1n 

dli$rnesini kriz saikleri aras11nda sayan ve sektorler ara

si dengesizligi one c;:ikaran keynezyen ve rnarksist kriz ku

rarnc1lar1. kar$1lar1nda 80' li y1llar1n ikinci yar1s1rida 

iki sektorlU RBC modelleri buldular. Ornegin King ve Plos

ser' in (1984,1986) modeli,biri Uretkenlik 9oklar1na maruz 

nihai reel Uretim, digeri emek ve serrnayeden yararlanarak 

"if}lemler hizmeti" olarak yorumlanan arac1 UrUnleri ic;:e

ren iki sektore dayaniyordu. 

Daha sonra krizin mal mUbadeleleri, sermaye 

arac1l1klar1 ile uluslararas1 dUzeyde gec;:i9liligi Uzerine 

oturan modellerde in9aa edildi. Teorik planda sermayenin 
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uluslararas1la~mas1n1n kriz ve c;evrimlere ili~kin uzan1m

lar1n1n teorikle~tirilmesi, neo-klasik bUyUme kuramina 

uyumlu olarak geli9tirildi (Cantor ve Mark, 1988); (Stock

man, 1989). 

!9sizlige ili9kin varsayimlar RBC kuramlar1n1 

yapisal i9siz'ligi reddedip, "denge i9sizligi" gibi son de

rece subjektif tan1mlamalar1 itti. Faktorlerin yeniden da

g1l1m1n1n neden oldugu i9sizlik, kriz ko9ullar1n1n (Avru

pa Toplulugu Ulkelerinde ortalama i9sizlik oran1 

%11), i9sizlik yarat1c1 konjontUrUn ac;1klay1c1s1 say1ld1. 

Oysa i9sizlik Lucas ve Prescott (1974)'e gore ancak tekno

lojik rijiditeye bagl1 ac;1klanmal1yd1. CUnkU RBC kuram1-

n1n neo-klasik fiyat kuraminin restorasyonuna dayal1 tez

leri tum piyasalarda, her periyodda, Ucret ve fiyat esnek

liklerinin dengeleri garantiledikleri. bnkabultine dayan1-

yordu. 

RBC kuramlarina neo-klasik resesyon saikleri

nin s1z1nt1s1 devam etti. Cooper ve Haltiwanger ( 1987), 

sadece 91kt1n1n degil, istihdaminda kovaryasyonuna daya

nan, mallarin talebini ve stoklamayi kovaryans ic;ine alan, 

Uztelik bunu sektorler aras1 mUbadele sisteminin ic; bag1m

l1l1g1 ile temellendirmeyen bir model kurdular. Kaynakla

rin yetersiz ku1lan1m1n1n elverdigi bir eksik rekabet ko-

9ullar1, denge c;evresinde c;evrimleri realist olmaktan 

uzakla9t1r1yordu. 

Birinci sektorUn a91r1 Uretim stogunun varl1-
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ginda, bu sekte>run Uretimi ve istihdami indirgeniyor ve 

yine Uretimini kism19 ikinci sektorlin mal talebi de dara

liyordu. Henin, bu modele 11 tekelci rekabet ko9ullar1nda 

eksik istihdam modeli" (Henin, 1989; 560) diyor. 

Ote yandan, RBC kuram1n1n dalgalanmalara ili9-

kin a9t1g1 alan, paranin n6tralitesi hipotezininkine oran

la daha geni9tir. Ornegin 11 9evrirnlerin reel bir aQiklarna

sina dayanarak 1987 borsa krizi 9ozUrnlenebilir 11 
( Henin, 

1989; 582} 

RBC bir taraftan da, dalgalanrna saiklerine y6-

nelik kurdugu hiyerar9izasyon ile de ele9tirilebilir. Or

negin, bo9 zarnanin zarnanlararasi ikarnesinin merkezi rol 

edinrnesi, 80'11 yillarin uzun, dti9en c;evrirni ile ili9ki

lendirildiginde ac;:1klay1c1l1k gUctinU yitirir (Clark ve 

Summers, 1982). Ornegin II.DUnya Sava91 sonrasi konjonk

tUr, geli9kin kapitalist Ulkelerde, kadin nUfus i9in ge

ni9 istihdarn olanaklari sunrnasina kar91n, i9gUcUne genel 

katilirn oran1n1n yUksekligi, zarnanlararasi ikarnenin mant1-

g1n1 zorladi. Eger, Uretkenligin kisa donemdeki hareketle

rinde arz fakt6rlerine bir pay tanirnak olagansa, Uretken

lik c;evrirnleri olgusundan (keynezyenlerden de koprna anla

rnina gelmektedir, bu), kopmak acelecilik degil midir? 

(Bee ve Harasty, 1988) 

Yine 70'lerin sonu ve 80'lerin ba91 gozetildi

ginde, Ucret ve istihdam arasinda kurulan kesin korelasyo~ 

nun uzan1mlar1, aktuel olgularla 9eli9ki halindedir. 
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Benin, daha once belirttigimiz c;:al19mas1nda, 

nominal degerlerin yeniden entegrasyonunun ortaya tatmin 

edici bir teorikle§tirme <;1karamad1g1n1 vurgular (Henin, 

1989, 583). Paranin ic;:selligine dayali yeniden ke~finin, 

(fiyatlar ic;:in) yeni bir teorik silkini§ ya9atmamas1 an

laml1d1r. Kimi kuramcilar enflasyon oraninin ozerk belir

lenmesini one c;:1kar1rlarken, King ve Plosser ( 1984), dI§· 

sal .Para arzma uUu;an bir klasik miktar analizi Uzerinden 

yol alir. Henin'e gore, c;:evrim ic;:inde fiyatlarin ve ekono

mik aktivitenin kovaryasyonunun, parasal otoritelerin az 

ya da c;:ok uyum saglay1c1 ad1mlar1nca ko9ulland1g1n1 kabul 

etmek gerekir. Fakat gerc;:ekte Arnerikan ekonomisi bile he

ni.iz merkez bankas1n1, bir bi.iylik bilgisayar sistematigi 

ile ikame etme noktasina gelmemi9tir. 

RBC c;:evrimleri hUkUmetlerin yapt1g1 harcamala

ri n c;:evrimler Uzerindeki etkilerini belirleme noktasinda 

da "kitabi" kalmaktadirlar. Oysa kamu harcamalar1n1n art1-

r1lmas1 ozel tUketimi uyararak, emek arz1n1n artmas1n1 

provoke eden bir marjinal fayda art1§1n1n yolunu ac;:makta

dir (Henin; 1989, 589). Bu ac;:maz ile baglantili olarak go

nUlsUz i9sizlik Uzerine soylenenler de 70'11 y1llar1n ya

pisal i9sizligini rasyonalize etmeye yetmemektedir. 

RBC ise belki 1971 petrol $Okunu, d19sal reel 

$Oklar kategorisine sokarak 1972~73'le ba9layan c;:evrimsel 

krizi $Oklara bag lama yonUnde bir delil . elde etmi9 gibi 

gorUnmektedir. Oysa ortada daha derin bir problem vardir. 
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Petrol ~oklar1n1, yeniden dag1l1m (reallocation) maliyet

leri olarak tan1mlay1p, nisbi fiyat $Oklar1 olarak yorum

lad1g1m1zda, 1986'daki petrol kar$i-$okunun, 1975'deki 

depresyona simetri olu$turacak bir yUkseli$e tercUme olma

mas1n1 a91klamak -demagoji yapmadan- biraz zor olur. 
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V. URETiM VE DOLASIMIN KOPUSMASINA DAYAL! 
KR1z VE <;EVRiM 

"Yeniden Uretirn sUrecinin fel<; olrnas1 11 (Marx; 

1967, Cilt 3, 488) olarak kavrarnlara dokUlen, birikirnin 

bUtUnselliginin koprnas1na dayanan kriz ve c;evrirn rasyona-

11 tesi, sorunu ele al19 yonterni ve teorik dUzlerniyle $U 

ana dek panorarnas1n1 c;izdigirniz kriz ve c;evrirnler litera

tUrUnde farkli bir yer tutar. Krizin ternel kaynaklar1 ·, 

degerler ae f iyatlar arasindaki a11r1 orant1s1zl1klard1r. 

Krizler, bu orant1s1zl1klar1 elirnine etrne rnekanizrnalari-

nin da (kirni kurarnlara gore, kururnlar:m, birikirn rejirnleri-

nm yaratilrnasi firsatini dogurur. Krizler, ongorlilernez 

ya da ongorlilUp engellenebilir orantis1zl1klar ve denge-

sizliklerin Urlinli degil, kapitalizrnin hareket yasalar1n1n 

yarattigi orant1s1zl1klar1n tlirevidir. 

Piyasada degi1ik etkinlik dUzeyleri ile Uretirn-

lerini sUrdUren birirnlerin varl1g1na ragrnen, rnallarin mu-
badele degerlerinin, sozkonusu verirnlilik ortalarnas1na go-

re belirlenrnesi, krize giden yolu a9rnaktad1r. Ortalarna ve-

rirnliligin UstUnde Uretirn yapan birirnler, <;1kt1lar1n1 sa-

tarak sadece bir artik-deger elde etrnekle kalrnazlar; bir 

de etkinlik farkl1l1g1ndan kaynaklanan bir sUper-kAr elde 

ederler. Ortalarna Uretkenligin ve etkinligin altinda Ure

tirn yapan birirnler ile digerleri arasindaki gerilirn, tek-

nolojik ilerlerneyi zorunlu kilar. Bu teknolojinin de, 

ernek tasarruf eden teknoloji olrnas1 gerektiginden hareket-
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le (bunu kAr hadlerinin dU9mesini engellemek i9in yapar

lar), dolayl1 olarak art1k-deger Uretimini saglayacak tum 

art1k, harekete ge9irilmek ama9land1g1ndan bunun yarat1-

lan degerlerin mUbadele degerinde kar91l1g1n1 bulmas1 ge

reklidir. Bu bo9lugu, ister "efektif talep" yetersizligin

den, istersek ger9ekle9me sorunundan yola 91karak tan1mla

yal1m, sonu9 kAr hadlerinin egilimsel bir dU9U9 gosterme

sidir. 

Bir ba$ka deyii;;le, istihdam edilemeyen yedek 

i9gUcU ordusu efektif talebi de dU~Urerek, kar hadlerinin 

dU9mesine neden olmaktad1r. Bu sUre9, sermaye birikiminin 

vazge9ilmez nesnelligi olarak sermayenin organik bile9imi

nin artmas1 ile ili9kili olarak yolald1g1 i9in de, ortaya 

9evrimsel bir sUre9 91kar. Fakat ne efektif talebin dli9U-

9U, ne kAr hadlerinin dU9mesi, ne de i9sizligin artmas1 

krizi aciklamaz; normal birikim sUrecinin yasall1klar1n1n 

dogal UrUnUdUrler. Fakat kapitalist birikim sUrecinin, 

onu krize sUrUkleyen ana yasalliklarla birlikte yolald1g1-

n1 d\i9Unen kuramlar ic;in orijinal c;1k19 noktasi olan Kapi

tal' in, kriz ve 9evrimler Uzerine ic;erdigi teorik dokUm ve 

metodoloji halA tart19mal1d1r. Kapital'in Uc;UncU cildi, ge

nel olarak, kapitalizmin tarihsel yasall1klar1 ile Uretim 

ve dola91m sUrecindeki kir1lganl1klar1n analitik bir sen

tezini ic;erir. Sermayenin organik bilei;;imindeki art191n, 

artik-~egerin art19 h1z1n1n onUne ge9mesi; krizin, Uretim 

ve dola91m sUrecinin sorunlarini birle9tiren bir ac;iklama-
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s1 olarak kabul edilmesi, ortodoks yorumcularin ortak pay

das1d1r; fakat ozellikle kapitalist birikimin geli9me a9a

malar1nda varolan hareket yasalar1n1n etkile9imleri, soz

konusu yasalarin ~kuvveden f iile" Qikma yollari olduk9a 

tart19mal1d1r. 

Bir taraftan da, kAr hadlerinin dU9me egilimi

ni, onu besleyen kurumsalla9malardan, bizzat egilimin di

namiklerinden soyutlayip, tek-nedenli bir kriz a91klamas1-

na yonelmek, marksist kriz ve 9evrim kuram1n1n da bir vul

garizasyonu olarak gorUlUyor. Tipk1 eksik-tUketime dayal1 

marksist kriz kuramlari gibi. Burada bizim ic;in anlamli 

olan, Kapital'in kategorilerine dayal1, ornegi ba9ka 9al19-

malarda da bulunabilecek bir "hangi dinamikler asli, han

gileri tali?" tart19mas1na girrnek degil, daha ziyade bu 

tart19malar1n okuyucular taraf indan bilindigini varsaya

rak, 70'11 yillar krizinin, onun bir kriz oldugu noktasin

da en 1srarl1 olan kuramlarin aQiklama gU9lerini sorgula

maktir. Son krizin 9ozUmlenmesinde gerekli teorik tahlil 

ara~lar1n1n yarat1l1p yarat1lmad1g1d1r. 

Marx' in Kapital 'de tan1mlad1g1 kavramlari kulla-

narak $Oylesi bir e9itlik kullanabiliriz; 

r = S/K = (S/Y) (Y/Z) (K/Z) 

r = kAr haddi, 

S = kAr geliri, 

Y = toplam gelir, 

Z = tam kapasite Uretimi 
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K = sabit sermaye olmak Uzere; 

S/Y = toplam gelirde (y) k!r pay1. 

Y/Z = kapasite kullan1m oran1. 

K/Z = sabi t sermayenin tam kapasi te Uretime 

S/Y "dogrudan kar haddi"ne, K/Z ise, "sermaye

nin organik bile9imi 11 ne pa~l1d1r. 

Weisskopf (1978), Bowles (1985) ve Gordon 

( 1985) I a gore, $U etmenler kar haddini dU9Urebilir: 

1 ) DU9en bir S/Y. 

2) Dli$en bir Y/Z. 

3) Art an bir K/Z. 

4) DU9en ticaret hadleri. 

5) Karlar Uzerinde artan vergi ylikU. 

Bunlarin tUmU, Uretim ve dola91m sUrecinin bir

liginden olu9an sermaye devresinin kir1lmas1na dayali 

kriz aQ1klamas1na uygundur. Kar hadlerinin dU9mesine daya

nan degi9ik kriz aQ1klamalar1 yuk~r1daki her bir oran1n 

degi9mesine tan1d1g1 pay ile ayr191rlar. 

tlretim sUrecinde oylesi bir geni9leme olur ki; 

kapitalist Uretim emek gUcU rezervlerine gore cok f azla 

h1zl1 geli.9ir ve Ucretlerin, emek Uretkenliginden daha 

h1zl1 artmas1na sebep olur. Bu a91r1 Uretimle baglant1l1 

durum, istihdam edilmi$ i99ilerin mU9evviklerini yitirme

lerine de neden olur. B5ylelikle i9~iler verimlilik art1-

91n1n Uzerinde bir Ucret art1fi oran1n1 garantilemi$ olduk-
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larin1 dU9UnUrler. Bu licretin s1k19t1rmas1, art1k-deger_ 

oranini ve S/Y'yi dU9UrUr ve kar haddi dU9er. 60'11 yil

larda i9sizlik orani % 4'Un altina dU§tUgUnde, bu baz1 ik-

tisat91lar i9in sonradan k&rlarin s1k19mas1na neden g6ste

rilmi9tir (Boddy ve Crotty; 1975) (Armstrong, Glyn ve Har

rison; 1984). 

Petrol krizi ise, yine son U9 iktisat91 tara-

f indan karlarin s1k19mas1 ic;in bir etmen olarak tanimlan-

m19t1r. Yani S/Y maliyet art191 yUzUnden dU9mektedir. 

!99i-i9veren ·cucretler, 9al19ma saati ya da 

teknoloji kullan1m1 alaninda) 9at1§mas1 ya da a91r1 meka

nizasyon, kar hadlerini a9ag1 c;ekebilir. !lk 9at19man1n 

sonu9lar1, yukarida tanimlanan etkileri (S/Y dti9mesi) i9e-

rirken, a91r1 mekanizasyon, sermayenin organik bile9imin-

de ve K/Z'de bir art19a neden olarak, kar hadlerini dU9U-

rlir. 

Nihai mallar ic;in toplam talep o denli az ola-

bilir ki, karlarin ger9ekle9mesi giderek daha az olanakl1 

hale gelebilir. Y/Z -kapasite kullan1m1- dli9er. Eksik-tU-

ketim kuramlari, bu kar haddini dU9UrlicU etmeni, krizin, 

bizzat, ana nedeni haline getirirler. 

Bu noktada "kar s1k19rnas1" ve "eksik-tUketirn" 

kurarnlar1n1 stilize eden iki modeli inceleyelim. 

V.A 

EKSiK-TUKETiMCi KRiz VE ~EVRiM 

Eksik-tUketimci c;evrim modeli (Sherman; 197.9, 
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39). 

xt- = Vt+ sl gelir denklemleri 1 • 1 

x-l = X1 + Xa.~ 91kt1 dengesi 1 • 2 
l 

X2 = 
t v-t-t a + hSl-1 tUketici davran1$1 1.3 

vi= c + gXI:: Ucret davran191 1.4 

X-t4:. = vC 5i·t 5t+i yat1r1mc1 davran191 1 • 5 

Bu modelde ise bUyUk barf ler degii;;.ken, kU<,;:Uk 

harfler pozitif sabitlerdir. h, g 0 ve 1 aras1ndad1r. ilk 

iki denklem denge ko9uludur. 1.3 denklerni, tUketici tale-

binin, gelir dag1l1rn1na bagli olduOunu Bne sUren rnarksist 

kurama ve toplam _gelir dUzeyine baOli oldugunu Bne sUren 

keynezyen varsay1mlara uygundur. 

V = ~ 9UnkU turn ilcretler, tilketim i9in harcan-

maktadir. 

TUketirnin oraninin, 1'den kU9Uk oldugu durumda 

kapitalist gelirin kU9Uk bir kl.srni tUketime gitrnektedir 

ve ortalama oran artik-deOer orani artt1k9a dU9mektedir. 

1.4 denklemi, kriz d191 ko9ullarda, Ucret geli

rinin diOer gelirlerden daha h1zl1 artt1g1n1 ifade etmek

tedir. Eger gelir dU9erse, sUre9 tersine donecektir. 

1.5 denklemi ise, net yat1r1m1n kapitalist ge-

lirde bir onceki donemde ortaya 91kan degi9ikligin bir 

fonksiyoriu oldugunu gosterir. 

Teorinin ozU $Hyle ozetlenebilir; licret geli

rindeki goreli bir kU9Uk yUkselifi, tUketici talebindeki 

daha az bir yUkseli9e neden olarak, qikti ve yatirimlarda-
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ki c;evrimlerin donU$ noktalarini belirlemektedir. 

Sistemdeki 5 denklemi x, net ulusal UrUn cin~ 

sinden yazmak ic;in indirgersek; 

Xl = q + Y'J\_t zx\.-2. ortaya c;ikar 1.6. 

Bu modelde tani.m geregi q =a+ c (1 - h), y = 
h + v + g (1 - h - v), z = v (g - 1) dir. 

11q 11 sabiti, dalgalanmalarin etrafi.nda gerc;ekle

:i. 
$0Ce~i dUzeyi etkilemektedir. Net ulusal UrUn, y, 4z'den 

az oldugu sUrece ve derecede, c;evrimsel dalgalanma ya$aya-

Y ve z; g, h ve v'ye tabidir. Eksik-tUketim ku-

raminin, c;agda$ krizi ac;iklama glicUne dair tart19ma da bu 

noktada ba9lamaktadir. ~evrimleri bu parametrelerin belir-

lemesi ve parametrelerin degerleri, gerc;ek krizlerin dal-

galanma mekanizmas1n1 ve geni9liklerini yansitmakta mi-

dir? Sorun,Ucret/gelir oranini dogru saptamaktadi.r. 

Ote yandan, kArlardaki bir degi$iklik ic;in, ya

tir1mlardaki h~zland1r1ci katsayis1, v, buglin de gerc;ek 

degeri ile modellere sokulamamaktadir. 

Bir taraftan da, eksik-tUketimin ac;1klay1c1l1k 

gUcUnUn 1929'lar krizinden bugUne iz dU9UrUldUgUnde geni9-

leyen yeniden Uretimin dola$im alanindaki sorunlari ikin-

ci plana atma yetenegi dU9UnUldUgUnde azaldi.gi.ni soylemek 

rnUmkUndlir. 

Sweezy (1964) de ekonomiyi tUketim mallari Ure-

ten kesim ve Uretim mallar1 ureten kesim olarak ikiye ayir 



79 

1nl$' ve birincisindeki kapasite art:1..fi1n1, ikinci kesime bi

rebir yansitarak, sol-keynezyen bir kriz kuram1na katkida 

bulunmu~tur. 

Oysa, Sweezy' nin c;rt>zUmlemesindeki temel ha ta, 

birinci kesimi, ikinci kesimin bir girdisi olmaya indirge-

yen hatay1 sUrdUrmesidir. Bu varsayim bir kez yap1ld1g1n~ 

da, Uretim mallar1 Uretimindeki bir art191n, tUketim mal

lar1 kapasitesini geni9letecegi sonucu ka9in1lmazd1r. Oy-

saki, geni9leyen yeniden Uretim, Uretim mallar1n1n, Ure-

tim mallari Uretiminde kullan1lmas1n1 da saglar (Shaihk; 

1988, 148). Bu olgu geli9kin kapitalist Ulkelerde, 70'li 

yillar krizine girilirken sahip olunan Uretim ara9lar1, 

Uretim yap1s1 ve talebi ic;in daha da gec;erlidir. 

V.B 
KAR SIKI~MASI KURAMI 

Kar s1k19mas1 kurami ic;in makro iktisat terim-

leri ile bir model kurmak olas1d1r. $oyle ki; 

= (C + ! + G + X} - M 1. 1 

9eklindeki bir denklemde = kar, C tUketici ta-

lebini, I yat1r1m talebini, G hUkUmet talebini, X net ih

racat talebini, M de maliyeti tan1mlas1n. 

Maliyet, emek geliri ve degi9mez sermayenin 

(donan1m, in9aat ve hammadde maliyetleri) tQplamina e§it 

olarak kurgulanirsa, emek geliri de tum Ucretleri ic;eri-

yorsa, modeldeki degi9kenleri tan1mlamam1z kolayla91r. 

Talep tarafi.nda ise, I 'yi ve kimi kuramcilar 



80 

( orn. Kalecki) hammadde maliyetlerini vurgulad1g1 ic;in; 

bu maliyet kalemini de katarsak, modeli hem keynezyen hem 

de radikal kriz kuramlar1 a91s1ndan tanimlanabilir kilabi

liriz. (Sherman; 1989, 62-71). 

Toplam kAr, yukaridaki tanimlamalarla 9oyle 

ifade edilebiliyor; 

tT= (C +I+ G + X) - ((W) + (E) + {M) 1.2 

TT= CC + I + G + X) - (W + E + M) . 1.3 

W = Ucretler, E = in9a ve donanim, M = hammad-

dedir. 

Burada kar, tum kapitalist geliri (rant, faiz, 

giri9imci kAri) kapsar. Bir taraftan da, sermayeyi Uretil

mi9 ve bore; al1nm19 sermaye olarak ikiye ay1r1rsak, mo

dern krizin ic;inde yatan kredi etmenini ve mali degi9ken

leri de ihmal etmemi9 oluruz. Bore; alinan sermayenin orta

lama faiz haddini r olarak, giri9imci kAr1n1 da R olarak 

tanimlarsak.; 

R = (C +I+ G + X) - (W + E + M + rB) 1.4 

Bu model bize kAr1n hangi etmenlerle 11 s1k19t1-

Q1n111 tasvir eder. Elbette degi~kenlerin davran191na ili9-

kiri varsay1mlar1m1z1n kuramsal arka plan1 c;ok onemlidir. 
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Keynezyen kriz kurami I yat1r1mlar1 ongorUsel 

getiriye ~aglarlar. Marksist kuramcilar ise, genelde fon 

ak1m1n1 ve kredi dola~pmini karlarin sikii;;masina engel 

olarak incelemezler. 

1960'larda Ucretlerin, toplam gelire orani ol

duk9a ag1r artiyordu, (doruk noktasina gelinceye kadar) 

tipki tUketimin ulusal gelire oranindaki artii;; gibi. Fa

kat 1970'lerle birlikte Ucret/gelir ve tUketim/gelir oran

lari klrla birlikte agir b~r dUi;;U§ gosterdi. 

Gordon, Weisskopf ve Bowles1 krize dogru yola

lirken arz faktorlerinin hareketlerinin onem kazand1g1n1 

soylerken haklidirlar, fakat bu ne 1930'lar krizinin saf 

eksik-tUketimle ne de 70'ler krizinin saf arz yanli a9ik

lamalarla bUttinsel olarak 9ozUmlenebilecegini kanitlar. 

"Kar s1k11mas1na" geri donersek, artan Ucretle

rin kArlari dU1UrUcU etkisini frenleyecek mekanizmalari, 

70'11 yillar gelii;;kin kapitalizminin yaratmaya ba,1ad1g1-

n1 gormek gerekiyor. Emek arz1n1 fiilen giderek 1'9ilerin 

geli§kin teknoloji ile ve yUksek Ucretle 9al1§an ve 9al1§

mayanlar olarak ikiye ayirarak daha once reel i' 9evrimi 

(real business cycles) RBC kuramlarinda altini 9izdigimiz 

gibi bolUmlU emek piyasalari yaratarak vs. 

Ozellikle yedek i§gUcU ordusunun AT Ulkelerin

de % 11 civarinda oldugunu dU§UndUgUmUz zaman da, kar had

leri ayni kalsa bile, her Ucret kazan1m1n1n birikimi zor

la$tiracag1n1 one stirmek 9ok cUretlice oluyor. Bir taraf-



82 

ta karfji ligi &'ienmeyen emek miktari var ken, bu miktar 

azalsa bile, bunun birikimeekriz y,aratici etkisini pek ka

bul etmek olanakli degil. 

Bu durumda, eksik-tUketim kuraminin kriz etmen-

lerini, Uretim mallari Ureten kesimin UrUnlerinin, sadece 

tUketim mallari Ureten kesimi ic;in bir girdi oldugu kofiul

larda ve 6lc;ekte, aktUel krizi ac;iklama yetenegini korudu

gunu s6yleyebiliriz. 

"Kar sik19mas1 11 tezinin ise, istihdam edileme-

yen i9gUcUnUn yok sayilacak kadar az oldugu, karlarin 

emek arzina dogrudan bagimli hale geldigi istisnai kon-

jonktUrlerde, aktUel kriz saiklerinden birini c;6zUmleme 

yetenegi ic;erdigini savunursak da haksizlik etmeyiz. 

v.c 
MEKANiZASYON VE SERMAYENiN ORGANIK 

BiLE~iMiNiN ¥0KsELMESi 

$imdi de K/Z ( sabit sermayenin tam kapasite 

UrUnUne orani)nin artmasina, afjiri mekanizasyon yolu ile 

neden oldugunu savunan kriz yakla91min1 inceleyelim. Bu 

durum, sermayenin organik bile9imini hizla artirarak, kar 

hadlerinin art19 h1zin1 yava9latacak bir kriz dinamigi

dir. Bu yakla$1m1 analiz etmek ic;in, Laibman {1988, 

422)in tek UrUnlU ve homojen sermaye stoklu bir simUlas

yon modelini inceleyelim~ 

Model mekanizasyon fonksiyonu ile konjonktUrel 

kAr haddini birarada inceleme erdemine sahip; bunu, birin-

* Su rnoae.1 ne.o-nkaraiyen bir moae.1 olarak aa de§erlendirJlebilir 
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cisini k1s1t olarak i$letip ikincisini maksimize ederek 

yapiyor. 

Mekanizasyon fonksiyonu Kaldor•un teknik iler

leme fonksiyonundan esinlenmi9, fakat bUyUme faktorleri 

Coranlar1 degil) terimleriyle tarif edilmi~tir. 

I 

1:1nel a 

KonjonktUrel kar haddi, Ohishio'nun kar hadle

rinin egilimsel dU9U9Une ili9kin bir polemiginde ortaya 

koydugu bir azamile~tirme bi9imidir (Okishio; 1961, Roe

mer; 1978). 

Bu durum, modele, girdi ve <;1kt1 f iyat yap1s1.,. 

ni degi$tirmeden yeni tekniklerin uygulanmas1na uygun bir 
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kAr maksimizasyonu boyutu katmayl. olanakll. kiliyor. 

Dikkat edilirse, burada daha once reel i9 c;ev

rimleri kuramina giden teorik tart19mada devreye soktugu

muz "rasyonel beklentiler" tezleri ile de keskin bir teo

rik hesapla9man1n nUvesi bar1n1yor: Teknigin genelle9ti

rilmi~ uygulan1m1na e9lik edebilecek fiyat yap1s1 degi9ik

ligine ili9kin tahminler alinan kararda herhangi bir rol 

oynamiyor. Her bir firma rekabetin hangi bi9imi altinda 

faaliyet gosteriyor olursa olsun, yenilik uygulamada gec;i

ci de olsa bir tekelci pozisyona ula9maya hizmet ediyor. 

Yukarida soylenenler ile tutarl1 olarak, tek

nik degi9im ve teknik sec;i9 (RBC'de sozkonusu idi) arasin

daki ayrim ortadan kaldiriliyor. Eger bir otonom teknik 

degi9imin ekonomiye d19ar1dan uygulanmasi sozkonusu ise 

zaten "teknolojik $Ok"a dayali Kydland ve Prescott (1984) 

modelinin zorlamalar1n1 makul kar91 lamak gerek. Laibman 

{1988) daha ziyade bir teknik degi$im patikas1n1 se9i9i

nin sozkonusu oldug~nu varsayiyor. Bu sec;i$ de a panelin

de gorUleri mekanizasyon fonksiyonu ile k1s1tl1. Yatay ve 

dikey c;izgiler: 

Yatay c;izgi; G;c UrUntin emege oran1n1n bUyUme 

faktorleri. 

Dikey c;izgi; Gksermaye stogunun emege orani. 

A noktasi ( Gx = Gk= 1 ) teknik degi9im-sec;i9 on

cesi ilksel noktadir. 

zoc;izgisi e9-kAr (iso-profit) c;izgilerinden bi-
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risindeki ilksel kar haddidir. 

Bu egim c;izgisinde degifi>ken unsur konjonktUrel 

kar haddi p (~, Gkkombinasyonu ic;in. p'nin r,,'ye e9it oldu

gu durum)dir. 

p'nin maksimizasyonu c;izgi boyunca olanakl1-

d1r. (Mekanizasyon fonksiyonuna konu olarak) burada, B 

noktas1 en uc; teget noktas1 olarak tan1mlan1yor. Bu nokta

nin 45°c;izgisine gore pozisyonu optimal degifi>imin-sec;ifi>in 

sermaye yogunlafi>mas1 ile sonuc;lanip sonuc;lanmad1g1n1 Ce

mek tasarruf edip etmedigini) anlamak ac;1s1ndan~anlaml1: 

Eger mekanizasyon degi9mez sermayenin i!i>c;ilere Odenen Uc

rete oranla h1zl1 art191n1, emek kullan1m1n1 gereksizle9-

tirerek uygulan1yorsa, bu sermayenin organik bilefi>iminde 

bir art19 anlam1na gelecektir. 

Gx > Gk45°c;izginin saginda, sermaye yogunla9ma

s1 durumudur. 

C1kt1 sonuc;ta w ile mekanizasyon fonksiyonunun 

parametreleri arasindaki ili9kiye tabidir. Sonuc;ta, simU

lasyon modeli ampirik verilerle c;al19t1g1nda sapmal1 (ya 

-da sistematik hatal1) bir teknik degifi>im olas1l1g1 beiirt

mektedir. Bu sapmal1 teknik degifi>im mikro dUzeyde verilen 

rasyonel bir kararin sonucu da olabilir. 

$imdi de yukaridaki mekanizmanin altinda yatan 

Ucret-kar (w, r) c;eki9mesine bir gozatalim: Bir r-w c;ifti 

sermaye stogu K art191na denk dU9mektedir. 

Emek gUcU d19sal olarak bUyUrse, K bUyUmesi 
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ile birlikte K/L belirlenecektir. CK/L = k) k katsay1d1r. 

Eger istihdam orani degi9mezse, K/L bllyUyecektir. Bu bllyll-

me orani G bic;iminde v•ye bagli (_mekanizasyon fonksiyonu 

uzan1m1 olabilir. r-w: T'de uzun donemde dengeli emek gU-

cu piyasasi ile tutarli bir teknik degi9im se9i9i ic;inde, 

tutarli bir noktada bir r-w bile9imidir. Bu noktadan sap

malar 9evrimleri, tutarli patikaya donemeyen sapmalar ise 

9evrimsel krizleri ifade eder. 

b panelinde Ca ----> b hareketi) w-r 9eki9mesi-

nin ( al19veri9ini/pazarl1g1n1) harekete gec;mesini if ade 

eder, Q 9ogaltan teknik degi9im optimal iken. Bu durumda 

mesela i99iler Uretkenlik art191na e9it bir reel Ucret ar-

t191 saglayabilecek kadar gllc;llllerse, kAr haddi dU9ecek, 
I 

fakat tutarli patikada .T'den T'ye ge9i1ecektir. 

Eger yine tam da bu pozisyonda, sermaye stogu-

nun bliytime orariinda bi~ dli9me olursa, i9sizlik artacaktir 

(yedek sanayi ordusu art191). Yani karl1l1k orani restore 

edilmi9tir. Fakat bu durumda da dU9UrUlmU9 Ucret payi Q 

9ogaltan egilimi zay1flatarak, verili emek gUcll bUyUmesi 

ile tutarli daha dllflllk bir sermaye stogu bUyUme oran1n1n 

ortaya 91kmas1na neden olmu9tur. Uyum T" noktas1nda sagla-
. I 

nir. T'den T" ye gidi9 yonUnde G azalir. G S noktasinda 

l'e e9it olur. w de kar en9okla9t1r1c1 teknik degi9imin 

notralle9tigi bir dllzeye dll9er. s duragan durumdur. 

!nceledigimiz modelde, sadece mekanizasyon 
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fonksiyonu altinda karin maksimizasyonunun, girdi ve 91k-

t1 fiyat yap1s1n1 degi§tirmeden nas1l ger9ekle§tirildigi

ni degil, belirli bir teknik bile9im oran1n1n belirlendi

gini de gorUyoruz. Ucret ve kar arasindaki payla91m, kapi

talist aQ1S1ndan mekanizasyon fonksiyonunun, karin maksi

mize oldugu r-w. bile9enlerinden olu9an 9izgi ile kesi9ti

gi noktada ger9ekle9iyor. Sermaye stogundaki art19lar ye

ni bir r-w bile9enine denk dU9Uyor, K/L oran1n1n degi$me

si kar baddinin konjonktUrel oran1n1 da etkiliyor. 

S'lere ula9mak i9in izlenen sal1n1ml1 gUzergah

lar 9evrimler ve c;:evrimsel krizlerin ic;:erildigi sUreci 

gosterir. Bu model geli$kin bir piyasanin dalgalanmas1n1 

ac;:iklama yetenegine ve tutarl1l1g1na sahiptir. 

Daha once makro iktisat terimleriyle tanimla

nan tek UrUnlU modellerden sozetmi9tik. ~imdi de yat1r1m

lar1n karlarda.ki de(ji$menin bir fonksiyonu olarak ale 

al1ndig1, kar hadlerindeki azalmanin yat1r1mlardaki azal

mayla gozlemlenebildig.i arz ve talep arasindaki ili9kinin 

ne teknolojik §Ok ve a91r1 yat1r1m, ne de eksik-tliketim 

gibi Uretim ve dola91m slire9lerinin u9 noktalarinda mut

lakla9t1r1 lm19 bi9imlerde ele al1nd1g1 bir c;:evrim modeli

ni ve onun 19 donU!iUmUne bir gozatal1m. Bu model genel 

temsili niteligi itibariyle yat1r1m ve tUketim kararlar1-

n1n sal1n1ml1 bir hareket ic;:inde bir onceki donemden dev

rolan ve.rilerle al1nd1g1n1n onkabulUne dayanmaktadir 

(Menshikov; 1975, 280). 
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eimdi de tek UrUnlU c;evrim modelinin basitle9-

tirilmi9 versiyonunu inceleyelim. Burada, endojen degi9-

kenlerin bag1ml1 olduklar1 varsay1lmaktad1r. Diger deyi9-

le, yat1r1m ve ozel tUketim kararlar1, bir onceki donemin 

gerc;ek gelir dUzeyi baz alinarak verilir. 

1 • 1 

1 • 2 

1. 3 

1.4 

P = Y - W = (1-i)Y~ t l l \. 
1. 5 

Bir basitle9tirme daha yapalim t' yat1r1m kar

lardaki degi9menin (dalgalanman1n) fonksiyonudur. C ve f, 

tUketim ve yat1r1m1n gelir dlizeyine bag1ml1 olmayan kisim-

lar1d1r . 

. Arzin talebe uyarlanmasi burada daha c;abuk ol

maktadir, 9UnkU sistem c;e>zumu sadece iki iterasyona gerek 

duymaktad1r. ~imdi modelin katsay1lar1 i9in sayisal deger

ler verelim: a
1 

= O. 9; a.L = O. 4; b1 = 2 (bu katsay1, yat1r1-

m1n kArin degi9imin~ uyarlanmas1n1n oran1n1 ifade eder). 

d katsay1s1, Ucretlerin milli gelir i9indeki sabit pay1-
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dir; d, bu modelde 0.5 olarak al1nd1g1nda, arti deger ora-

ni ~) % 100'e e9it olmaktadir. Varsayalim ki, 

c = so, I = 20 ve G = 120 olsun. 
( rn'=.!-~) 

d Sonra bu model $U hareket yolunu izler: 

Y-1::,= 500, 515, 540, 566, 584, 588, 576, 552, 

525, 504, 497, 506, 528, 555, 578, 589, 583 vb. gibi: 

Diger deyi9le, model indirgenmemi9 periy_odik 

dalgalanmalari tasvir eder. Bir 9evrimin sUresi takri-

ben 10 periyoddur. 

Tek UrUn modelinde, Uretimin. talebe nasil 

adapte oldugu Uzerine ba9ka varsayimlar da bulunabilir. 

Ornegin, stok degi9melerini AIN ayrica ele alalim. 

1. 6 

A IN'i, arz eksi talebe e9it olarak kabul ediyo-

ruz. Ayrica K degi9keninin, hem birikmi9 sabit sermaye 

hem · stoklar , hem de degi9ken IN'i i9erdi~ini varsa-

yiyoruz, boylece sabit sermayedeki yatirim, kardaki de-

gi9melere ve birikmi9 sabit ve doner sermayeye uyarla-

nir. Sonra, her donemde, model arz ve talep arasinda 

bagda$mazl1g1 gosterir, ki bunlar Qikt1 planlarina uyar-

lamalardir. 

Diger muhtemel mekanizma ise 9oyledir: Yati-

rimlar, her an, bir onceki donemin arzi ve talebi ara-

sindaki bagda9mazl1ga gore uyarlanir. 
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1 • 7 

Ci= a" w*_,+ at. P + c 
{-4 

1.8 

I{= b" p + ba (Y - yo) + I 
!-t (-1 

1.9 

,, 
CYP yl = I:: 

1. 10 

, f 
kif y = y + 

l !-1 
1 • 1 1 

1. 12 

1 • 1 3 

p 
Y maksimum muhtemel arzi veya verimlilik kapa-

sitesini simgeler; Y
0
91kt1 (arz) klitlesidir (Uretken ka-

pasitenin kimi kism1n1 i9erir); b1 kAr ktitlesi Uzerinde

ki yatirim bag1ml1l1g1n1n marjinal katsay1s1d1r; b2 yati-

r1m1n arz ve talep arasindaki farka uyarlanmas1n1n ora-

ninin katsay1s1d1r; C Uretken kapasite i9in istenen or-

talama i~ yUkUdUr; k, sermaye Uzerindeki geri dBnU~Un . \ 

BUtUn bu kavramlar ve model varsay1mlar1 di-

~inda bir9ok radikal iktisat91 daha Once tan1mlad1g1m1z 

k&r haddi dU~U~lerine yBnelik saiklerin birine daha f az

la ag1rl1k vererek, ifjsizlik, yapisal enflasyon, bore; 
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krizi, borsa krizi gibi c;agda$ kriz boyutlar1n1 ac;imla

maya c;ali$tilar. 

Bunlara ek olarak birikim sUrecinin uzun do

nemli istikrarina ve krizine donUk tezler de Uretildi. 

Bunlar da bir sonraki alt ba9l1g1n ic;erigini dolduru

yor. 

V.D 

UZUN-DONEMLi SERMAYE BiRiKiMiNE DAYALI 

KRIZ TEORiLERi 

RegUlasyon ekolU (RT), teorik c;1k191n1 Agliet

ta (1976) ile yapti. Kuram ilk elde ~oyle tanimlanabi

lird{; kapitalist birikim her biri kendi geli9imi ic;in 

bir "dUzenleme tarzi" ile mUtekabiliyet ic;inde olmasi 

gereken "birikim rejirnleri"nin birbirlerini a9rnalar1 

ile yol alir. 

Amerika kaynakl1 "Birikimin Toplumsal Yap1s1" 

teorisi (BTYT) de yine 70'li y1llar1n sonunda ilk kez 

Gordon (197B) tarafindan dile getirildi. BTY kurarni da 

yukarida sozU edilen kurama akrabal1g~n1 kan1tlarcas1na 

sermaye birikimindeki uzun dalgalari, her biri bir 

BTY'na atfen c;ozUmlenebilecek, birikime dayanarak olu9-

turulacak kurumsal yap1lanmalar1n ard1~1k yaratilmalari 

ve ¢CkU9lerine baQli ac;iklama yolunu tuttu. 

1984 y1l1nda, "Birikim Krizi" (BK) kuramiyla 

, kriz kuram1n1 neo-marksist dogrultuda zenginle9tiren 

O'Connor ise, sermaye birikiminin ic;sel engellerine da-
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yal1 klasik anlay191, toplurnsal i9leyi9in sadece iktisa

di dUzeyini deQil, ·siyasal, idari, ideolojik ve teorik 

dUzeylerini de beraberce ele alarak, orneQin, yonetsel 

rnekanizrnalarin karrna91kla9rnas1, sendikal yasalar, ideo-

lojik rnUtabakatlara a01rl1k vererek, toplurnsal yeniden 

Uretirnin ger9ekle9rnesi a91s1ndan bir kurarnsalla~tirrnaya 

giderek a9rnaya 9al19t1. 

V.E 

REGULASYON VE BiRiKiMiN TOPLUMSAL YAPISI 

TEORILERiNDE BiRiKiM/KURUMSALLIK iLi~KiSi 

Her bir kurarnin kendi i9inde dokUrnUnU yapmak 

yerine ortakla9t1klar1 ve ayr19t1klar1 boyutlar1yla ana

liz etrnek daha yararli gibi gozUkUyor. 

!lk iki kuram, RT ve BTY, sermaye birikirninin 

uzun donernli eQilirnlerini, sermaye birikirni sUreci ile 

bu sUreci etkileyen bir kururnlar seti arasindaki ili9ki-

yi 9oztimleyerek aQiklarna kaygusu gUdUyorlar. BK kurarn1 

da ayn1 problernatiOe sahip olrnakla birlikte, sozkonusu 

kurumlar setini olduk9a farkl1 (anti~ekonornist bir pers

pektif le) t.an1rnl1yor I 9UnkU 0 I Connor I bir ozgUn iddia 

olarak, yonetsel rnekanizrnalar karrna91kla9t1k9a, kUltU

rel-ideolojik yap1lar geli9tik9e, kapitalizrnin saf eko

nornik yasalar1n1n zay1flad1Q1n1 iddia ediyor co•C:onnor, 

1984; 6). 

RT ve BTYT'nin "kururnlara" ili9kin bir episte

rnolojik rnutabakats1zl1klar1 sozkonusudur. RT'nin "biri-
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kim rejimi" olarak tan1mlad1Cj1 kurumlar ve ili§kiler se

ti hem Uretim sUrecini hem de BTYT'nin, birikimin top

lumsal yap1s1 olarak tan1mlad1g1 sUreci i9erir. 

Aglietta (1979)'dan bir olc;Ude farkli olarak 

Lipietz { 1987) 'de, biriki.m rejimi teorik temeli itiba

riyle bir yeniden Uretim 9emas1d1r, i§levi "toplumsal 

Uretimin,· tUketim ve birikim arasinda dag1t1lrnas1n1 

uzun vadede istikrarl1 kilrnak" olai (Lipietz, 1987; 14) 

"dUzenlerne bi9irni~ 1 birikirni etkileyen iktisadi ve tdp

lurnsal davran19 norrnlar1 ve kurallar1 olarak tarif edi

lir. 

Her iki kurarnin, klasik Kapital 'e dayal1 biri

kirn/kururnsallik ili9kisini, bir alt soyutlarna dUzeyine 

tercUme etrne yonUnde radikal kriz kurarnina bir katkida 

bulunduklari soylenebilir. 

RegUlasyon teorisyenlerinden Boyer (1987) or

ne(jin Fransa C>zelinde birikime hlikmeden kurumlar i9in 

U9 evre sayar, bunlarin ikinci ve U9UncUsU II.DUnya Sa

va~i 'na dek sUren rekabet9i dUzenleme ve de sava9 sonra

s1 "tekelci dUzenlerne" evreleridir. Dolay1s1yla 70' li 

y1llar1n ortalarina dogru Avrupa 1 y1 sarsan ve bir kac; 

yil bir c;ok politikac1 ve iktisat91yi "petrol i;;oku gec;i

riyoruz" yan1lsarnas1na iten kriz, Boyer'e gore tekelci 

~tizenlerne krizidir. 

RegUlasyon ekolUne gore kriz, dUzenlerne tarz1-

n1~ "birikim rejimini" ayakta tutamayacak ol9ekte yip-
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ranmasi yoluyla ya9an1r. Yani II.DUnya Sava91 sonrasi 

birikim rejimi krizi, toplumsal kategoriler arasi "u

yum", sosyal bari~, bar1991 toplu pazarl1klar1, refah 

devleti ve Bretton Woods'un parasal sistemi ile karakte

rize olan dUzenleme bi9iminin iflasi, yani birikim reji

minin bekas1n1 saglayacak kurumsal gU9lUlUklerini yitir

dikleri ic;:in patlak vermi9tir. 

Hem RT, hem de BTYT'nde birikim ve ona bagl1 

kurumsallik ili9kisi, bir dogum-bUyUme-9okU9-donU9Um 

c;evrimine maruz kal1r. Bu Kapital'de Uretim tarzi ic;in 

ongorUlen bir Uretim tarz1 i9indeki birikim a$amalar1-

n1n (bir alt soyutlama dUzeyine) yans1t1lm19 halidir. 

Bir birikim a9amasindan digerine ge9i9, ekonomik kriz 

dolayimiyla ya~anir, her iki teoride de. 

Her iki ekol de, "ekonomik krizin" kavramsal 

i9erigini iki yonden doldurmaktadir. Birikim sUrecinde

ki dengesizlikler, varolan kurumsalllik bi9imleri degi9-

meksizin adeta otomatik olarak dUzeltilirler (Lipietz, 

1987; 34) (Gordon, 1982; 26). Birikimdeki dengesizlikle

rin dUzeltilmesi i9in kisa donemli krizler adeta ara9-

t1rlar. 

Uzun donemde, belli bir zamansal sUrece gore 

olc;UldUgUnde, birikim haddindeki belirgin dU9U9ler, ya

pisal krizlerin dinamikleridir. Buna gore, her iki ekol 

de, Bratton Woods 1 un 9okU9U ile ba9layan krizi, biri-· 

kim/kurumsallik ili9kisindeki ciddi problemlerin yarat-
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tig1 yapisal bir kr~z olarak degerlendirirler. 

Her iki teorik yakla~im da, sermaye birikimi

ni basit bir ekonomik olgu olarak alg1lamad1klar1 nokta-

da, birikim krizi kuramina yakla~irlar. Aglietta'nin, 

70'lerin krizine, ileride gorUlecegi gibi, fordist biri-

kim rejiminin krizi olarak·bakarken, dUzenleme bi9imle-

rine yonelik s1ralad1g1 kurumsalliklarla, "birikim kri-

zi" kuram1n1n.kurumsall1klar1 ortU~Ur, fakat O'Connor, 

Aglietta 1 n1n fordizm aQ1klamas1ndaki ekstansif bUyUme

d~n entansif bUyUmeye ge9i~te, birincisinin mutlak ar-

tik-deger Uretimine, ikincisinin ise goreli artik-deger 
' 

Uretimine dayali olmasiyla aQ1klanmas1n1 fazla mekanik 

ve zayif bulur. Emek gtictintin yeniden Uretim ko~ullarin-

daki bUtUnsel altUst olu9a ili9kin yorumlarda da ortU-

"Birikim Krizi" kuramina gore, kapitalizmin 

ve sermaye birikiminin yasall1klar1 donli9mektedir. Dola-

y1s1yla nesnesi, sermayenin organik bile9imi, kAr hadle-

ri egilimi olan tezler, ·a91klay1c1l1k yeteneklerini yi

tirmektedirler. Ornegin 70'lerle birlikte, tarihsel eko

nomik krizlerin UrUnU olarak yeniden 9ekillenen devlet 

yap1lar1, politikalar, politik programlar, ide6lo~ik ik

lim, bizzat krizin "goreli ozerk" nedenleri.aras1na da 

yerle~mi~tir (O'Connor, 1984;67). 

RegUlasyon kuramina gore (Lipietz, 1987) (Bo

yer, 1987), bir birikim rejimi, yaygin ya da emek sure-
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cinin donUf?tUgU, ernek Uretkenliginin sUrekli bir artif? 

gosterdigi yogunluguna birikirn C entansif) sUrec;ilerini 

i9erir. 

Burada yaygin ve entansif birikirnin ozellikle

rini 9evrirnsel kriz dinarniklerine terclirne etrnek ana te

zirniz ve tart19rnarniz ac;isindan onernlidir. 

Onernlidir, 9UnkU entansif bir birikirn rejirni, 

9al19an nUfusun kitlesel tUketirninin varliginda ya da 

yoklugunda birikimi dUzenlerne i9levini yerine getirebi

lir, c;UnkU, entansif bir birikirn rejirni koi;;ullari alt1n

da sUrekli yUkselen ernek Uretkenligi birikirn ile yarati

lan yeni degerlerin de ya liretirn ara9lar1 satin alinrna

siyla ya da Uretken olrnayan kesirnlerin artan tllketimi 

ile ve/ya da 9al1f?an nUfusun Uretilen tUketim mallarini 

artan oranda tUketerek, ger9ekle9me sorununu 9ozmeleri

ni gerektirir. 

Dolayisiyla kitlesel tUketimin e$lik etmedigi 

yogun birikim rejiminden II.DUnya Sava$i sonrasinda kit

lesel tliketimin e$lik ettigi entansif bliylime, RT'ye go

r~ fordist krizin tarih~el zeminini hazirlar. Bir taraf

tan da ayni nesnellik, kitlesel tUketimin zayif oldugu 

entansif bUyUmenin krizinin eksik-tUketim ve realizas

yon krizleri olarak teoriklei;;tirilebilmelerine olanak 

verir. 

Elbette yogun birikimin kitlesel tUketimle 

devreye g.:i.rdi<;Ji dUzenleme bic;imleriyle sUrdUrUlmesinin 
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onUne c;ikan yapisal engelleri, eksik tUketimci tezlerle 

karfiilamak, ona tefiebbUs edeni teorik anlamda donan1m

sizla9t1r1yor. Enflasyon, birikimin uzun donemli yap1s1-

n1 gozonUne alan kuramlar ic;in krizin tezahUr bic;imidir 

ve eksik-tUketim sorunu c;ozUlse bile, dU9en kar haddi 

krizi c;ozUlmez, c;UnkU fordist birikim rejimi artik yete

ri kadar artik-deger Uretememektedir. 

Ote yandan, BTYT'nde umulan getirinin toplum

sal yap1n1n istikrar1nda ya da krizinde anahtar saik go-·. 

revi gorebilecegi de ortaya c;1k1yor. Gordon (1982; 23), 

yat1r1mlar1n beklenen getiri oranina ili9kin sagl1kl1 

hesaplamalar yapilamadikc;a, durgunluk egilimine girece

gini soylUyor, zaten BTY de hizli bUyUme ic;in gerekli 

istikrar ve ongorU sagl1kl1 l1g1 ko9ullar1ni Uretmekle 

yUkUmlU. 

$1mdi tekrar fordist entansif birikime done

lim; bu konuda teorik c;erc;evenin talep ettigi soyutlama 

dlizeylerini ayr19t1rma konusunda bir kac; adim onde olan 

RT'nden de, birikim/kurumlar ili9kisini, kurumlar ac;1-

s1ndan ayr19t1rma noktasinda birkac; ad1m onde olan "bi

rikim krizi" c;ozUmlemesinden yardim almak zorunda kala

cagiz. 

0 1 Connor 1 dan (1984) bir onem hiyerar9isine 

baglamadan aktariyorum. Fordist birikim 9u kurumsall1k

lar "artik yetmedigi" ic;in krize girdi;.gUc;lU i~c;i ~r

gUtleri, pazarl1k gUcU yUksek sendikalar ve ileri sendi-
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kal hukuksal dUzen, refah devleti uygulamalari, emek gU

cUnUn kendini yeniden Uretiminin giderek ucuzlamasi, 

sermayenin dola91m sUresinin uzamas1na neden clan sorun

lar ve dag1l1m/enformasyon sUrec;leri, rahat piyasaya 

girme ve 9irket kurma olanaklari, t6plumsal gUvenlik ku

rumlar1, Ucret sendikac1l1g1 ••• Bunlar1n hepsini RT , 

adeta, ernek gUcUnUn kendini yeniden Uretmesi kabiliyeti

nin dUf}mesi olarak ozetliyor. Krizi de, elbette, bu 

emek-sermaye ili9kisinin Cve dUzenleme .bic;iminin) tikan

mas1 olarak degerlendiriyor. 

RT ekolU, krize hangi hiz ve tempo ile giril

diginden c;ok, belli bir donernde ozgUl birikim rejiminin 

konjonktUrel sorunlar1n1n dUzenleme bi9imleri taraf in

dan sorun olmaktan 91kar1l1p 91kar1lmamas1 ile ilgileni

yor. Tempo, hiz ve krizin derinligini, sermayenin orga

nik bilef}imi, eksik tUketirn gibi nicel alana ait gordti

gli kategorilere bagliyor. 

RT, yogunluguna birikim rejiminin bir tezahU

rUnUn tikanmasinda eksik tUketime pay tan1makla birlik

te, BTYT, yukar1dakilere ek olarak gelecekle ilgili be

lirsizlik ko9ullar1nda sermaye sahibinin yat1r1m karar1-

na vurgu yaparak daha keynezyen yorurnlarin bask1s1 al

tinda olduQunu kan1tl1yor. 

BTY kuramina 9ore (Weblenvari yap1salc1 egi

limden otUrU), BTY'daki bir ka9 kurumun c;okU9U, TY'nin 

bUtUnsel c;okU9Une er gee; variyor ve BTY'nin destekleyi-
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ci rolU duruyor, birikim mutlak tikanmaya mahkum olu

yor. 

Uygun periyodlarda, belirli dUzenlilikte tek

rarlanan bir dalgalanmayi Gordon (1980) saptadi. Gor

don' un, kriz mekanizmasi Kondratief f 'in uzun dalqalar 

kuram1n1n ana kri~ mekanizmas1n1 9agr1it1r1r. Uzun d~

nemli dU9U9, altyapi yat1r1mlar1n1n yUkseli9inin getir

digi fiyat serileri dalgalanmasina bagli olarak a91kla

n1r. 

Kotz (1990; 14) BTY kuram1n1n 4 ana kriz nede

ni tan1mlad1g1n1 vurqular; 

1) Kurumlarin, kurumsal 9okU9le sonu9lanan 19~ 

sel 9eli9kilerin, (ornegin TUrkiye 1 de ithal ikameci ola

rak degerlendirilen birikim slirecine uygun i9c;ii9veren 

ili9kisi bi9iminin) geni9lemesi. 

2) Birikim sUrecinin kimi kurumlari torpUleme

si, ornegin Bretton Woods parasal sisteminin ve Ameri

kan iktisadi egemenliginin 7Qtli y1llar1n sonunda tikan

masi. 

3) Birikim sUrecindeki kriz egilimlerinin, bi

rikimde keskin bir dU9U$U yogunla$tirabilmesi. Eger bu

nun sonunda BTY 9okerse, uzun donemli yapisal bir krize 

yonelinebilmesi. 

4) Birikimi ivmelendiren bir kurumsallik, bi

rikimi k6stekleyen bir kurumsalliga donU$ebilir. Orne

gin bant sistemi ve belli bir teknolojik ·bic;imin yeni 



100 

Uretim ihtiya9lar1na tek&bUl etmemesi. 

ReqUlasyon ekolU, kurumlarin 9BkU~UnU krizin 

temel nedeni olarak gBrmeyerek farkl1 laf}1r. Ekonomik 

kriz, kurumlarin c;okU9U sonucu degil, birikim ve ona 

bagl1 kururnsalla9rna sUrecinin i9 9eli9kilerinin UrUnU

dUr. Lipietz, tekrar olaca~, krizin, "dUzenleme bic;imi

nin, birikim rej imine uygunsuz la§t1g1 11 
{ Lipietz, 1987; 

34) evrede kend~ni ac;iga vurdugunu belirtiyor. GUncel 

kriz ise f ordizmin potansiyelinin tUkenmesi olarak ku

ramsal la~t1r1 l1 yor. 

V.f' 

BiRiKiM KRizi KURAMININ OZGUNLUGU 

"Birikim krizi" tezi ise, geni9leyen yat1r1m

lara bliyUk kaynaklar ay1rmaktan kac;1nma ile ba9layan, 

sermaye ak19kanl1g1ndaki sorunlarla ivmelenen bir kriz 

ozgUllUgUne dikkat c;ekiyor (O'Cohnor, 1984; 3). Sermaye

nin dolaf}1m sUresinin uzamas1 ve maliyet art19lar1na ac;

nUk ac;1klamalari, i9c;ile9me {proleterianisation) ve ser

mayenin temerkUzU kuramlari ile birle9tirrneyi oneriyor 

ve deniyor ( 1984, 27). 0 'Connor, krizi tasvir etmek 

i9in, belirtilere (symptom) degil, tahlil etrnek i9in 

rnaddi sUrec;lere kari1l1k gelen kavramsalla9t1rmalara yo

neliyor. Daha da ilginci, O'Connor, g~nel yap1sal kr~z 

sUreci ic;inde RT ve BTYT'nin onem verdigi kururnsal sU

rec;lere yine ayr1nt1l1 bir bi<;irnde deginiyor. 70'li y1l

larla birlikte ic;ine savrulunan ekonornik girdab1n, Uc-
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retli c;al19an toplumsal kategoiilerin ve sermayenin ya

p1s1nda neden oldugu donU9Umleri de, kAr hadlerinin dU9-

mesi, teknik bile9imin artmas1 olc;Utleri ile bir ac;ikla-

y1c1 etmenler setini, digerine tercih etmeden ili9kilen-

O'Connor, krize, bir taraftan da, krizi uya

ran etmenlerin, toplumsal yeniden 'uretimin degi~ik alan

larina e9itsiz bicimlerde daq1ld1q1n1 saptayarak da yak-

gec;ici resesyonlara gerekc;e olarak one c;1kard1klar1 ser-

maye deqersizle§mesi, "birikim krizi" yakla91m1nda, de-

gi~ik sektorlerde sabit sermayenin yenilenmesinin ve 

sermayenin dola91rn h1z1n1n farkl1 gecikmi9likleri olrna-

s1 ile ac;1klan1r. 

Yukarida soylediklerimizle baglant1l1 olarak, 

serrnayenin devir h1z1na.baql1 bir c;evrim (hatta c;evrim-

sel kriz) ac;1klarnas1, resesyonlar1 ac;1klamakta gerc;ek-

ten kuramc1n1n "elini gUc;lendiren" arac;lar saglar, fa

kat yapisal krizi ac;iklama noktas1na gelindiginde ise 

ancak eksik-tUketimci kuramlarla eklemlendiqinde teorik 

olarak bir "ba9at kriz nedeni" haline 9eldigini de tes-

lim etmemiz gereklidir• Keza ayni onem hiyerar~isi, ka-

mali krizler ic;in de 9eQerli. 

Hem birikim krizi ekolUnUn, hem de regUlasyon 

ekolUnUn dikkat 9ektikleri problem, 70'li y1llar krizi-

•. 0. 
YflksekO~l'eUm Kurul11 

Doktimantasycm Merkezl 
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nin bir c:H9Ude de , giderek daha fazla Ucret-mal1 Uret

meye yonelik sermaye mallarinin Uretim tnaliyetlerinin 

goreli olarak artmas1 ile de ivm~ kazand1g1 yonUndedir. 

Bu soylenenlerle tutarli olarak; geli§kin ve orta-geli$~ 

kin kapitalist Ulkelerde 70'11 y1llar1n ortalarina dek 

Ucret arti§lari i§sizlige kar91 duyars1z kaldi. 

"Birikim Krizi" kuram1n1n kurumsalla§maya ta

n1d1g1 pay her ne kadar RT ve BTYT ile belli bir metodo

loj ik uyum i9eriyorsa de, O'Connor, yeniden Uretimin.ya

p1s1ndaki k1r1lganl1ga verdigi onemle, belki de Harvey 

(1982) 1 in, krizi, potansiyel olarak i9inde tutan serma

ye odakl1 perspektifine de yak1nd1r. Harvey, krizleri, 

sermayenin sabitligi ve hareketliligi arasindaki geri

limden kaynaklanan bir koordinasyonsuzluga bagl1yor; sa

bit sermayenin konsantrasyonu da, bu ac;:mazi a$ma ihtiya

c1n1n bir sonucu ( 1982; 418-422). Sermayenin dola91ma 

91kt1g1 sure uzad1k9a, kar oran1n1n artma olas1l1g1 ar

tiyor, fakat sermayenin devirini tamamlamas1 olas1l1g1 

azald1k9a, k1r1lganl1g1 da artiyor. Sabit sermayenin do

la9an sermayeye oran1 artt1g1 zaman da, eksik-Uretim so

runlar1 yogunlafi1yor. 

O 1 Connor 1 1n klasik Kapital yorumuna ele9tirisi 

ise $Oyle ozetlenebilir; krize evrilen bir patikada, ye

ni sabit sermaye, yeni UrUnler yaratacak bi9imde Ureti

me girer ~ Yeni Ure.tim araclari, eskilerini ikame eder 

ve dolay1s1yla varolan sabit sermayenin degeri dU9me 
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egilimi gt;sterir. Bu dU9me egilit'lli, Bzellikle, bireysel 

sermayeler, yeni UrUnler i9in piyasaya girebilirse, kar-

91l1g1n1 bulur. Bu durumda, sermayenin organik bile9imi-

nin yUkselmesi de bir zorunluluk olmaktan ve kar haddi-

nin dU9mesi de etkile9im sUrecinin dogal sonucu olmak

tan Q1karmaktad1r (O'Connor, 1984; 100). 

Yukarida soylenenlere ek olarak, ernek gUcUnUn 

ald1Q1 etrnen), Uretkenlik art191 ve fiyatlara kar91 rnu

halefet, UrUn rekabeti ve geli~en kredi sisteminin he-

saplanamayan sonu9lar1 da klr hadleri Uzerinde bir ba

s1n9 yaratiyor (O'Connor, 1984; 101 ). 

V.G 
BiRiKiM VE 1970'LER K.Rizi 

"Birikimin s1n1rlar1, birikim sUrecinin kendi

sidir", boyle soyutluyor, kriz -sorununu O'Connor ve yi

ne bu noktada Harvey ile kesi~iyor; 10•1i yillarin kri-

zini ;ozUmlerken 9unu akildan 91kartmamak gerekiyor: Sa-

bit sermayenin, dola9an serrnayeye orani ne denli bUyUk-

se, Uretim sisteminin rijiditesi artiyor, buda 5zellik-

le geli9kin kapitalist bir ekonomide eksik Uretim kriz-

lerini de zorluyor. Eksik Uretim, her iki yazar i9in, 

sermayenin Uretken olmayan kullanimi, fiktif klr, enf

lasyon, ve stagflasyon tarafindan ko9ullan1yor. 

Tekrar RT ve BTYT'ne d~nersek, Kotz, bu kuram-

larin birikirni gUdUmleyen kurumsall1klar1n 9ek.illenme 
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zamanina ili9kin problemler bar1ndirdig1n1 soylUyor 

(Kotz; 18>. Ote yandan,_ ornegin, New Deal poli

tikalari ya da TUrkiye'de 60'larin planli, adaletli kal

kinma po-litikalar;i., tekrar birikime yonlendirilebilecek 

bir deqer fazlas1n1 tUkettiqi C emdiqi) i9in c;eli9kili 

olarak mi degerlendirilmeli? Kan1mca bu sorun, birikimi 

dUzenleyen bic;imlerin ic; geli$mi$lik ve i$lev farklar1-

n1 gozettigimizde daha az karma$1k olacaktir. Belli bir 

birikim rejiminin ic;:inde Marx 1 1n deyimiyle farkli somU

rU bic;imleri oldugunu, ya da fordist birikimin krizinin 

goreli art1k-deqer Uretiminin tikanmasina indirgenemeye

cegini belirtmek gerekiyor. 

Birc;ok "ekonomik dalgalanma" kuramc1s1 ( kriz 

teorisi olu9turmam:n alternatifi anlaminda), ekonomik 

performanslarin 70'11 y1llar1n ba$inda ba$a$ag1 gitmeye 

·ba9lad1g1n1 iddia ederken, RT ve BTYT, krizin 60 1 11 yil

larin ikinci · yarisindan itibaren ba9lad1g1n1 dile geti

riyorlar. 

RT, BTYT ve "birikim krizi" teorisi, krizin, 

birikim/kurum ili!;ki.sinin ic;inde ba~layan ve birikimi 

bast1ran uyu~mazl1klar1n bir fonksiyon olarak patlak 

verdigi sav1nda ortakla$iyorlar. 

Bir diger mutabakat noktasi da, krizin, kurum

lar arasinda devletin rolUnU artirma yonUnde ozgtil bir 

egilim ta$1d1g1 dogrultusunda. Fakat bu tezler Boccara 

gibi iktisat91lar1n "devlet tekelci kapitalizmi" tezle-
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rinden ayri,tirmak da gerekli. 

Lipiet2 ( 1987), 60'11 y1llar1n ortasina dek 

sUren fordist birikim rejiminin ve kurumsal yap1lanma

n1n (iki sektorlU bir modelde) I.kesimdeki ki9i ba91na 

sabit sermayenin verimlilikle ayn1 oranda artmasiyla, 

sermayenin organik bile9iminin art191na kar§i bir egi

lim besledigini, ve ayn1 2amanda II.kesimde, i9c;ilerin 

ttiketimlerinin emegin Uretkenligi ile ayn1 oranda artma

siyla, kAr hadlerinin dU9mesi egilimine kar91 bir ·egili

mi besledigini sByler. 

Birikimin toplumsal yap1s1 kuramc1lar1ndan 

Bowles ise (1985) sava9 sonras1 BTY'n1n U9 kategoride 

toparland1g1n1 soylUyor; 

1) Emek-sermaye uyumu. 

2) ABO hegemonyas1. 

3) !9veren-yurtta9 uyu9mas1. 

Birinci ili9ki, i9yeri _dUzeyinde bir istikra

r1 garantilerken, ikincisi ucu2 ve uygun ham madde ar21-

n1 kolayla9t1r1p {ABO ve geli9kin kapitalist Ulkeler 

ic;in), mal ve sermaye ic;in bUyUyen dUnya piyasalar1n1 

garantiye al1yor. Uc;UncU kurumsall1k ise, askeri harca

malar (80'11 y1llar1n ba91na kadar c;ok Bnemliydi, uzay 

sava$lar1 projesi ise en uc; Brnek), anahtar endUstriler

de hUkUmet destegi ve azalarak da olsa geni9 toplumsal 

gUvenlik organizasyonunu ic;eren refah d~vleti uygulama

larina dayanan bir keynezyen istikrar. 
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Aglietta· (1979) tikanan fordist birikirnin k6-

kenini vurgularnak ic;;in "assembly line) hareketli bant 

sisterninin verirnliligin artmasi ic;;in olanaklar1n1 tUket

rnesi" olgusundan s6z etrnektedir. Lipietz (1986) fordist 

Uretirn organizasyonunun ba9lang1c;;ta sabi t serrnayedeki 

bir arti§a g6re daha fazla Uretkenligi art1rd1g1n1,fa

kat giderek daha fazla "rnaliyetli" hale geldigini ·tas

vir ederken, sonuc;;ta verimlilik art191nda dU9U9e varan 

bir teorik rnekanizrna kurar. 

Bir taraftan da kitlesel tUketirne dayali biri

kirn rejimi sosyal prograrnlari, 9al19an nUfusun toplarn 

tUketimin ag1rl1kl1 bir kisrn1n1 garantileyebilecegi bir 

kollektif tUketim gUcUne gereksinir. Fakat 60 1 11 y1lla

r1n ortalarina gelindiginde birc;;ok geli9kin kapitalist 

Ulkede yukarida alt1n1 c;;izdigirniz tUrden emek sUrec;;le

ri, kitlesel tliketirn rnallar1n1n Uretirnine uygulanarnarn19-

t1. <;;UnkU bu rnallarin Uretirni hAla devlet giri1;drnini 

ag1rl1kl1 olarak gereksiniyordu. Sonuc;;ta, bu tUr rnal ve 

hizmetlerin Csaglik hizmetleri, egitim, erneklilik tazrni

nat1 gibi) rnaliyeti, kar hadlerindeki ylikselrne egilimi

ni iptal ettirecek dUzeye geldi. 

BTYT, daha 6nce alt1n1 c;;izdigirniz UQ uyurn bi-

9irninin geni~lemeyi k6rUkleyici dogrultusunun~ sCzkonu

su uyurnlarin Uzerinde yUkseldigi gUdUmlerne ili,kileri

nin de zay1flamas1 ~le belirsizle9rneye ba9lad1g1n1 vur

gulamakla kriz 96zUmlemesini sUrdUrUr. OrneOin gene;; 19-
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<;iler ku9ag1n1n emek-sermaye uyumunu bozmasi, popUler 

hak arama hareketlerin~n sosyal programlari zorlayarak 

ger9ek bir sosyal Ucrete yak1nla9mas1 ve silah sanayi-

ine, 9evre kirleten sanayilere donUk bask1lar1n da Ulke

ler ic;inde istikrari bozmas1 sozkonusudur. Ustelik tum 

bunlara ek olarak (71 'de petrol krizi ile patlama nokta-
I 

sina gelen), Batili illkelerin dUnya ol9eginde hammadde 

fiyatlandirmasini kontrol etmeleri zorla9m19t1r. Dolayi-

siyla 73'de, gostergelere yansiyan krizin, "petrol 90-

ku" olarak dile getirilen d19sal bir fakt6riln talihsiz 

uzantisi degil, hammadde kontrolUnUn zorla9mas1 olgusu-

nun organik bic;imde bagli oldugu bir istikrarsi zla9ma 

silreci oldugu ortaya 91kar. 

BTYT1 verimlilik dU9U$UnUn aktuel krizin ba9-

lang1c1n1 belirledigini kabul etmekle birlikte/ bunu ,1 

Amerikan hakimiyetinin ald1g1 yaralarla ac;iklama egili

mi ta91r. RT ise yogunla9an toplumsal c;at19man1n krizin 

d19a vurulmas1n1n ana zorlay1cis1 oldugunu one 91kar1r. 

Fakat sozkonusu 9at19ma(lar) temel neden yerine fordist 

birikim rejiminin varolan dUzenleme bi9imi ic;inde tikan-

mas1n1n tezahUrU olarak kuramsalla$t1r1l1r. 

70'ler ~rizinin kendini a<;1ga vurdugu ana eko

nomik gostergelerden enf lasyon i<;in de ortada bir tar

t19ma vardir. Aglietta (1979, 6. BolUm)•ya gore, enflas-

yonun nedeni, yiratilan degeri a9an bir parasal harcama 

hacmi yaratan, planli teknolojik battalla9madan kaynak-
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lanan sabit sermayenin ki.smen degersizlef:imesi. Bu kriz 

etmenini derinle9tiren birikim tarzi alanlari ise, ban

kalarca yarat1lm1§ para ve kredi, sermayeler arasi reka

bet bi9imleri ve Ucret/fiyat olu§umunun formlari. 

70'li y1llar1n sonlarina doQru kriz y0Qunla

f:i1rken, enf l~syonun dizginleri de elden kac;maya ba~la

d1. Ekonomilerin bore; yap1s1 ve verimliligi artirmak 

ic;in yeniliklerin uygulanmas1 ic; bore; eQilimlerini de 

ki9k1rtarak enflasyonu besledi. 

BTYT, tersine, enflasyonu, Uretilen 91kt1n1n 

payla§1m1 ic;in c;ati§an toplumsal gruplarin mUcadelesine 

bagladi. Toplam 91kt1, verimlilik dU§U§U yUzUnden dU§

tUkc;e, gelirin sermaye, Ucret ve diger gruplar taraf1n

dan payla91m1 istikrarl1 bir Uslup ve etkiler seti olu9-

turmaktan koptu. 

Sonuc;ta hem BT, BTYT ve RT geli§tirilmeye ve 

ozgUn sosyal formasyonlarda daha f azla sinanmaya ihtiya

c1 olan, bUtUnsellik iddiasi ta§iyan aktUel kriz yorum

lar1 Urettiler. 
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U9 ana kuramsal temel Uzerinde kriz ve 9evrim 

teorilerinin krize yonelik c;evrim mekanizmalarini incele-

dikten sonra bazi sonu9lardan sozedilebilir. Kriz ve c;ev

rim kuramlarini uzun donemli birikime, tUketim eksikligi-

ne ya da dengeden ge9ici sapmalara dayali Uc; ana teorik 

temel Uzerinde kategorize etmek olasidir. 

Keynezyen bir c;evrim ve kriz kuramindan ayni 

anda sozedilebilir. Keynes 1 in kisa donemli istihdam ve 

Uretim dengesine ili§kin c;ozUmlemeleri ise stakf lasyonist 

kriz kar91s1nda savunmasiz kalm19tir. Krizin Keynes'de do-

la91m alaninda tanimlanmasi eksik-tUketimci kuramlar ic;in 

sozkonusu oldugu gibi, krizin Uretimin dogasindan kaynak-

lanan dinamiklerinin belirsizle~tirilmesi ele~tirisini ha-

ketmektedir. 

D~ger yandan da kAr beklentilerinin sermayenin 

spekUlatif marjinal etkinliginin c;evrimlerdeki rolU glin-

eel kriz tart19malar1 i9in de yararli bir tahlil araci 

olabilir. Diger yonliyle kapasite kullanim oranlar1n1n dU-

9U9U, ozellikle bir sektorUn UrUnUriUn digerinin girdisi 

oldugu ve pu girdiye talebin dU~tUgU duruml~rda eksik.ta

lep ve eksik talepten kaynaklanan eksik-tUketim ac;1klay1-

c1 lik gUcU tafiimaktadir. Keynes 1 in emek maliyetlerinin 

c;evrimlerdeki dalgalanma yarat1b1 rolUne ili9kin onermesi 

onu neoklasik kimi if;i c;evrimi kuramlarina yak1nla9t1r1r. 

Keynezyen stok-yatirim c;evrimleri ise kanimca aktuel kriz-
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de GSMH dalgalanmalari i9indeki katk1 paylari itibariyle 

9er9ekte bir gUncellik ta~1maktad1r. 

Krizsiz 9evrim kuramlar1n1n en sof istike model

leri reel i51 9evrimleri olarak ortaya 91k1yor. Sistematik 

beklenti hatalarina yUklenen rel 9evrimleri piyasa, dola-

91m ve maliyete ili9kin enformasyonlarin ~er9evesine s1-

k19t1r1yor. Reel i9 9evrimlerinde krize kar91 onlem, top

lam nominal bUyUklUklere ili~kin enformasyon arti$1d1r. 

Reel 151 9evrimleri tesadUfi teknolojik $Oklara dayali bir 

dalgalanma modeli de 19eriyorlar. !9 gUcUnUn niteliginin 

ayr19t1r1lmas1na dayali istihdam dalgalanmalari a91klama

s1 ise sermaye-emek ikamesi olanaklar1n1n 9ok pratik oldu

gunu varsayiyor. Kimi reel i9 9evrimi tezleri ise krizin 

sektorler ve Ulkeler arasinda mal ve sermaye mUbadelesi 

yoluyla ve kur politikalariyla aktar1m1na ag1rl1k veriyor

lar. 

Sermaye birikimini ~adece bir sabit sermaye 

stogu art191 olarak tasarlamayan kuramcilar kendi arala"

rinda krizin ana dinamigi olarak kAr hadlerinin dU$me egi

limini besleyen nedenlere verdikleri oncelikle ayriliyor

lar. Kimi kuramlarda kar gelirinin toplam gelire oran1, 

Ucretlerin emek gUcUnUn verimliliginin art151 h1z1ndan da

ha h1zl1 artmasiyla dU9erek k&r hadlerinin dU9me egilimi

ni gU9lendiriyor. Sabit sermayenin tam kapasite UrUne ora

n1 artt1k9a C sermayenin organik bilefiimi y\lkseldikQe), ar

t1k-deger oran1 daha yava9 artarsa kAr hadlerinin dU§U$U 
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ic;in temel bir etmen rolUnU oynam19 oluyor. Reel i9 c;ev

rimleri kuramlarinin modelle9tirdiqi teknoloj.ik fiOklardan 

farkli olarak kimi iktisatc;1lar bir teknolojik degi9im pa

tikas1 belirliyorlar. Bu kuramsal c;erc;evede kar maksimi

zasyonu, maksimizasyon fonksiyonunun kis1t1 altinda ger

c;ekle9iyor. 

· Uzun donemli sermaye birikiminin, Uretim ve do

la91m sUrecindeki bUtUnlUgU ic;in kendisini besleyen kurum

sall1klar1n yetersizle9meleri, karlar1 gerc;ekle9tirme ko-

9ullar1n1 zay1flatmalar1 ve y1pranmalar1 da krizin boyut

lar1n1 ekonomik, politik, kUltUrel ve .ideolojik boyutla

riyla algilamak ic;in diger kuramlardan daha fazla veri su

nuyorlar. DUzenleme bic;imleri birikim rejimleri ile uyum

suzluk gostermeye ba9lad1g1nda, krizin sinyalleri al1n1-

yor. Ozellikle emek gUcUnUn yeniden Uretiminin maliyeti

nin artmas1, regUlasyon ekolU ic;in merkezi bir kriz meka

nizmas1 ogesidir. 

1970'lerin krizi ic;in ozellikle post-keynezyen 

kuramcilar bir taraftan fiyatlarin esnekliginin daha faz

la laisser-taire kurallara g5re i9ledigini ic;eren, bir ta

raftan da talep art191 yoluyla gelir bUyUmesinin yaratt1-

g1 dalgalanmalar1 ac;1klayan bir c;evrim analizi kuruyor

lar. Keynes'in sermayenin objektif marjinal etkinligi ile 

sermaye stogu aras1nda kurdugu negatif iliski, kriz ic;in 

tart191las1 bir tez olsa da, durgunluk ve enflasyonun bi

raradal1g1 70'li yillarda keynezyen yorumlarin gUvenilir-
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liklerini zay1flatm19t1r. Fakat keynezyen modellerd~ de 

sermayenin yogunla9mas1n1n ve merkezile9mesinin artan bir 

sermaye stoguna, azalan getiri ve dU9en kapasite kullanim 

oranlarina yapt1g1 etkinin teorik olarak kar91land1Q1n1 

soylemek zordur. RegUlasyon ekollinlin 1970'ler krizini kit

lesel tUketimin e9lik ettigi entansif birikimin t1kanmas1 

olarak 9ozUmlemesi, a91klad1g1 kurumsalliklarla birlikte 

anlaml1d1r• Emek gUcUnlin kendini yeniden liretmesinin ucuz

lamas1 slirecinin durmasi bu birikim rejiminin s1n1rlar1n1 

ortaya 91karm19t1r. Hem birikim krizi ekolU, hem de regU

lasyon teorisi 1970'ler krizinde dikkatleri daha fazla Uc

ret mali Uretmeye yonelik sermaye mallar1n1n Uretim mali

yetler inin goreli olarak artmasiyla krizin yolunun a91ld1-

g1na 9ekerler. 

Reel 19 9evrimlerinin ozellikle Amerikan ekono

misindeki 91kt1 dalgalanmalar1n1 degi9ik modellerde par~

metrelere baglama konusunda ba9ar1l1 oldugu soylenebilir. 

Reel i9 9evrimlerinin denge etrafinda 9evrim olarak kar91-

l1k bulmasi, goreli fiyatlarin mallar arasi marjinal ika

me hadlerini sadakatle izlediklerinin garantilenmesine da

yanmaktadir. Reel i9 c;:evrimlerinin, emek arz1n1 herbiri 

ayri f ayda fonksiyonuna sahip bolUmlere ay1rmas1 sorgulan

masi gereken bir kriz ac;iiklama etkenidir. Ai1r1 teknolo

jik 9oklar1n 91kt1 dalgalanmalarindaki payi ise ampirik 

olarak ABD'de dogrulanm19t1r. Yine,.bo!!I zamanlarin zaman

lar arasi .ikamesinin eksikliginin dalgalanmalardaki rolU-
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nun 19 gUcU ve Ucret yap1s1n1 sosyal, kUltUrel ve politik 

oiarak nas1l gUdUmlendiQine de baQli olduQuna da dayana

rak deQerlendirilebileceQinin kabul edilmesi gerekiyor. 

Oysa reel 19 c;;evrimlerinin kaynaklar1n yeniden daQ1l1m1 

maliyetlerine ili9kin nisbi f iyat 9oklar1yla bUtUnlediQi 

ac;;1klama, ozellikle, geli9kin teknolojili sanayi yap1s1n

daki dalgalanmalar ic;;in en azindan kismi bir ac;1klay1c1-

l1k yeteneQini ta9imaktad1r. Reel i9 c;evrimlerinin c;evrim

sel krizi teorik olarak d19lamalar1 ise ideolojik bir se

c;i9tir. 
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