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ÖNSÖZ
Kari Popper üç dünya tan mlar. Bunlardan ilki, birey
olarak bizim d m zdaki insanlardan ve fiziki dünyadan
olu ur. kinci dünya, bizim kendi dünyam z , yaln zca yak n
dostlar m z n bildi i bireysel dü üncelerimizi ifade eder.
Üçüncü dünya ise, bizim ikinci dünyam z n,
dü üncelerimizin, kitap gibi, film-resim gibi belge haline
gelmi ekilleridir. Dü üncelerimiz, yaz l belge halinde
kamuoyuna sunulduklar nda, art k sübjektif ki isel
dünyam zdan ç kar, objektif dünyan n bir parças olurlar. Bu
kitap, benim okuyucuya sundu um ilk kitap oldu undan,
onun sübjektif dünyamdan objektif dünyaya geçi surecini
okuyucu ile payla mak istiyorum.
Bu kitab n temeli, 1987 y l nda stanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne sundu um doktora tezime
dayanmaktad r. Ama doktora tezi yazmaya giri memin,
iktisat disiplinine olan ilgimin artmas n n ve giderek
akademik kariyere yöneli imin ard nda da, 1980-1982
döneminde istanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi'n-deki
ktisat Yüksek lisans ve doktora programlar n yürüten hocalar m n büyük etkisi vard r. Burada de erli hocalar m, Sencer
Divitçi-o tu,<Asaf Sava$ Akat, Seyfettin Gürsel, Sungur
Savran, Ahmed Gü-ner Sayar, Ahmet Kaim ve Ay!e
Bt# ra'ya te ekkürlerimi sunuyorum. Onlar n akademik
heyecanlar ve titizlikleri, san yorum, ayn s n ftaki ona
yak n ö rencilerinin akademik kariyere at lmas nda önemli
rol oynam t r.
1983 y l nda doktora-yeterlik s nav sonras nda
kendime doktora konusu ara t r rken, iktisat literatürünün
gündemine kriz tart malar hakimdi. Bir yanda 1973 Petrol
Krizi ve stagflasyon tart malar , di er yanda bize derslerde
ö retilen keynesci iktisad n art k geçersiz oldu u, buna

alternatif olarak monetarizmin öne sürüldü ü tart malar ,
öte yanda Mandst ve Cambridge Okulu'nun neoklasik
iktisada getirdi i ele tiriler bende u dü ünceyi olu turdu:
Seçece im tez konusu, hem beni teorik olarak geli tirmeli
hem de bana farkl iktisadi yakla mlar bilimsel olarak
kar la t rmama yard ma olacak bir çerçeve sa lamal yd .
Önceleri keynes versus keynesians tart malar üzerine
çal maya ba lam ken, Hayek'in iktisadi dü üncelerine
yönelmemde iki hocam n etkisi oldu: Bunlardan ilki, benim
iktisad sevmemde en büyük rolü olan de erli hocam
Prof. Dr. Asaf Sava Akat't r. O'nun (ki o zaman
üniversiteden ayr lm t ) bir gazetedeki "ayd#nlar#n Hayek'le
hesapla!mas# gerekti i” sözleri, daha önce ad n
duymad m Hayek'e kar ilgimi art rd . Di eri ise,
Popper'in ad n duymamda ve ktisat metodolojisi alan n
ke fetmemde katk s olan Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar'd#r.
Kendisinden ald m Stephan Littlechild’ n The Fallacy af
Mixed Economy kitab ve ilk sorular ma verdi i yan tlar,
Hayek'in ikti-sadi dü üncelerini tez konusu olarak seçmemi
kesinle tirdi. Ken- dilerine burada tekrar te ekkür ediyorum.
nsan ancak dü ündü ünde ne kadar çok ki iye
te ekkür borcu oldu unu fark edebiliyor: 1983 - 84'de,
türkçede, Hayek'le ilgili yaln zca O'nun siyaset felsefesine
de inen bir ya da iki makale vard . Hem bu nedenle, hem de
gereklili ine inand mdan Hayek'in orjinal-kendi
çal malar na yöneldim. Bu süreçte, 1930'îarda Hayek’in
Keynes ve Sraffa ile yapt
tart malar n yay mland
Economic Journal ve Economica dergilerinin 1930'lardaki
say lar na ula mak için gösterdi im çaba, yaln zca
fakültedeki odamdan dört kat a a daki kütüphaneye inmek
olmu tu. Bu nedenle, Uluda Üniversitesi iktisadi ve idari
Bilimler Fakültesi Kütüphanesi'ne söz konusu dergilerin ilk
say s ndan (evet 1900 ba lar ndaki ilk say s ndan !) itibaren

al nmas n sa lad n ö rendi im Prof. Dr. Vural Sava!'a
te ekkürü bir borç biliyorum.
Tezimin dan manl n yürüten Prof.Dr. 5zzettin Önder, jüri üyeleri Prof. Dr. Gütlen Kazgan ve Prof. Dr. Erol
Zeytino lu’na ele!tirilerinden dolay , asistanl n yapt m
Prof. Dr. Nuri Burhan’a te viklerinden dolay te ekkür
ediyorum.
Çal mam n daha önce yay nlanmamas n n nedenlerinden biri, yay nevlerinin “kaç ö renciye okutabilirsiniz?” sorusuna duydu um tepki, di eri ise daha da
geli tirebilme dü üncemdi. 1992 y l nda, Hayek'le ilgili
okudu um ilk kitab n yazar olan Profesör Littlechild’a e imle
birlikte yazd m z tezlerimizi özetleyen bir mektup, bize
Birmingham Üniversitesi Ticari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde misafir Ö retim Üyesi olarak çal abilme f rsat sa lad .
Burada özellikle Profesör Noel Kavanagh ve Prof. John Burton'a
gösterdikleri ilgiden dolay te ekkür ediyorum. ngiltere'de daha
çok liberal dü üncenin 1980'ler ngiltere'sinin refah devleti ve
iktisat politikalar üzerindeki etkileri üzerinde çal ma f rsat
bulduk. Bu dönemdeki çal malar m n
nda ikinci bölümü
yeniden kaleme ald m. Di er bölümlerde ise baz ekleme ve
ç karmalar yapt m.
Kitab n bas m i ini üstlenen Ezgi Kitabevi sahipleri
Edibe Usta Bayraktar ve Orhan Usta'ya te ekkür ediyorum. Bu
kitaptaki birlikteli in gelecekte de sürece ini umuyorum.
Son te ekkür borcum, ya am yolda m, sevgili e im Gütsün'e. Ayn dönemde ba lad m z akademik kariyerde, bir
yandan kendi çal malar n sürdürürken, bir yandan da benim
çal malar m n yaratt fedakarl klara katland ve önceli i hep
benim lehime kulland . Kendisine te ekkür ediyorum. Kafamdaki
tereddütlü noktalar n netle mesinde O’nün sorgulay c , sa lam
mant n n yard m na ise her zaman ihtiyaç duyaca m.
Çal mam n özellikle, farkl teorik çerçeveler nas l
kar la t r labilir? Neoklasik ve Keynesci iktisada kar

geli tirilebilecek alternatif çerçevenin ipuçlan neler olabilir?
sorulan üzerinde dü ünenlere ilginç gelece ini umuyorum.
Çal mam n her a amas nda temel kayg m akademik ve
bilimsellik normlar na ba l kalmak oldu. Kitab m okuyucuya
sunarken ki umut ve dile im, ikibinli y llarda daha demokratik,
daha ça da , her türlü dü üncenin özgürce savunuldu u,
savunulan dü üncelerin gerekti i gibi dü ünüldü ü, farkl
dü üncelerin anla lmaya çal ld , kendi de erlerini bilen ama
ça da dünyan n de erlerine de kap lar n kapamayan bir
Türkiye'dir.
Bursa
Ocak 1993

Ç NDEK LER

GRJ

.

I.BÖLÜM
KT SAT B L M NDE KR Z VE METODOLOJ
TARTIJMALARI
I.1. KT SAT B L M N N 1970’LER KR Z
I.2. HAYEKÇ VE KEYNESC YAKLAJIMIN
DEPERLEND R LMES Ç N METODOLOJ K B R
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Pozitivizm ya da Benimsenen Görü
2.2. Pozitivizmin Ele tirisi: Bilgi Büyümesi Yakla m
2.3. ktisadi Yakla mlar n Kar la t r lmas :
Paradigma ve Paradigma Seçimi
2.4. ktisatta Bilginin Geli imi ve Krizler
2.5. Koordinasyon Problemi
II. BÖLÜM
HAYEKÇ PARAD GMANIN TEMEL ÖPELER
I I.1. HAYEK' N ÖYKÜSÜ
I I.2. HAYEK' N KÖKEN : AVUSTURYA KT SAT
OKULU
II.3. HAYEKÇ PARAD GMANIN TEMEL ÖZELL P VE
KT SAT METODOLOJ S
3.1. Mises'te ktisat Metodolojisi
3.2. Hayek'te Metodoloji
3.3. Avusturya ktisat Okulu'nün Metodolojik lkeleri
i)Sübjektivizm

1

5

9
10
12
14
17
19

23
33
37
38
40
44
44

ü)MetodolojikBireycilik
iii) Amaçlanmayan Sonuçlar ve
Zaman Boyutunun Önemi
3.4. De erlendirme
II.4.HAYEK KT SADI: KOORD NASYON PROBLEM
II.5. HAYEK VE KEYNES'DE S YASET FELSEFES :
DEVLET N ROLÜ VE SINIRLARI

46
49
50
53
61

III. BÖLÜM
HAYEK’TE KONJONKTÜR VE KRiZ TEORlS
III.l. KONJONKTÜR TEOR LER N N GEL J M NE
B R BAKIJ
III.2. HAYEK' N KONJONKTÜR ANAL Z N N
TEMEL ÖPELER
2.1. Hayek ve Parasal Olmayan A r Yat r m Teorileri
2.2. Miktar Teorisi ve Konjonktür Dalgalar
2.3. Hayek'in Parasal Yakla m n n Kökenleri
2.4. ki Temel Ö e: Paran n Tarafs zl ve
Cebri Tasarruf
III.3. HAYEK'lN LK KONJONKTÜR MODEL
3.1. Parasal Geni leme, Fiyatlama ve Kaynak Da l m
3.2. Üretim Yap s
3.3. Parasal Art la Yarat lan Kendili inden Ters-Dönen
Geni leme Süreci:Hayek'in Kriz (Stagflasyon) Teorisi
III.4. HAYEK' N K NC KONJONKTÜR MODEL :
R CARDO ETK S
4.1. Ricardo Etkisi
4.2. kinci Kriz Modeli
III.5. HAYEK' N KONJONKTÜR MODELLER N N
SINANMASI

80
85
86
87
91
95
99
100
102
106
110
113
118
122

IV. BÖLÜM
1930'LARDA HAYEK-KEYNES TARTIJMASI
IV.l. HAYEK' N "TREATISE"E YÖNELTT P ELEJT R LER
IV.2. HAYEK' N "GENERAL THEORY”E
YÖNELTT P ELEJTiRiLER
2.1. K sa Dönemde Faiz Haddinin Yegane Belirleyicisi
Parasal Faktörler De ildir
2.2. Keynes K tl k Kavram n Önemsememi tir
2.3. Reel Faktörlerin Öneminin Unutulmas
2.4. K sa Dönem Üzerinde Yo unla man n Sak ncalar
IV.3. TARTIJMANIN DEPERLEND R LMES
3.1. Krizin Kökeni
3.2. Teorik Farkl l klar
3.3. ktisat Politakalan Önerileri

125
135
141
144
146
146
148
151
152
153

V. BÖLÜM
HAYEK VE KEYNESÇ KTiSAT POLiTiKALARI
V.l. HiDROLiK KEYNESÇ L K, MONETARlZM
VE HAYEKÇ PARAD GMA
V.2. KEYNESC IKTÎSAT POL T KALARININ
HAYEKÇ ELEJTiR LER

167

SONUÇ

175

KISALTMALAR
KAYNAKÇA

183
185

161

